
    

CONGRESSO DIREITOS FUNDAMENTAIS E GÊNERO 2021 

22 E 23 DE NOVEMBRO 

 

SITE: <https://conteudo.unibrasil.com.br/direitosfundamentais>. 

  

EDITAL DE PARTICIPAÇÃO 

Encontra-se aberta a oportunidade para que estudantes, pesquisadores(as), 

professores(as) e operadores(as) do Direito e ciências correlatas participem do 

Congresso Direitos Fundamentais e Gênero 2021 e apresentem oralmente 

resultados parciais ou finais de investigações científicas.  

O evento ocorrerá nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, em formato online. 

A proposta é promover a reunião de pesquisadores, com a publicização de seus 

trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância social no contexto dos Direitos 

Fundamentais e Gênero. 

 

• Modalidades de participação: 

 

A participação no Congresso Direitos Fundamentais e Gênero 2021 pode se dar em 

03 (três) modalidades1: 

 

1) Ouvinte; 

2) Envio de Comunicados Científicos (resumo expandido) para apresentação oral 

(sem publicação); e 

3) Envio de Comunicados Científicos (resumo expandido) para apresentação oral 

com publicação nos anais do evento. 

 

Além dessas modalidades, os participantes que submeterem resumos expandidos, 

apresentarem seus trabalhos e forem aprovados para a publicação nos anais do 

evento, poderão ser selecionados para a publicação de artigo científico completo em 

obra temática do evento a ser publicado em 2022. 

 

 
1 Todas as modalidades receberão certificados de acordo com sua participação e confirmação de 
presença, desde que inscritos no evento. Na modalidade ouvinte, a confirmação de presença dar-se-á 
com o preenchimento de lista de presença disponível na data do evento, no horário das palestras. 



    

As modalidades “ouvinte” e “envio de Comunicados Científicos (resumo expandido) 

para apresentação oral” não terão qualquer custo. A modalidade “envio de 

Comunicados Científicos (resumo expandido) para apresentação oral com publicação 

nos anais do evento” terá um custo, que será arrecadado oportunamente, na 

submissão dos trabalhos efetivamente aprovados e apresentados específica para a 

publicação nos anais, apenas para auxílio no custeio da emissão da ISBN 

(International Standard Book Number), pagamento dos profissionais de formatação do 

livro e da disponibilização online. 

 

• Submissões de trabalhos: 

 

A Comissão Organizadora receberá os trabalhos na modalidade Comunicados 

Científicos (resumo expandido) para apresentação oral, tanto os com publicação 

quanto os sem, através do e-mail: 

<direitosfundamentaisegenero2021@unibrasil.com.br>, a partir das 00h00min do dia 

01 de outubro de 2021 até as 23h59min do dia 30 de outubro de 2021. 

 

A relação de trabalhos aprovados para apresentação oral será divulgada dia 14 de 

novembro de 2021, no site <https://conteudo.unibrasil.com.br/direitosfundamentais>. 

 

Os resumos expandidos selecionados para apresentação oral e aprovados em suas 

apresentações, desde que inscritos na modalidade que predispõe a publicação nos 

anais do evento, serão recebidos, juntamente a confirmação de pagamento, até o dia 

15 de dezembro de 2021, no e-mail: 

<direitosfundamentaisegenero2021@unibrasil.com.br>. 

 

• Inscrições: 

 

As submissões de trabalhos serão efetuadas mediante a inscrição do(s) autor(es) no 

evento. Isso significa que os trabalhos não poderão ser apresentados e nem 

certificados serão emitidos caso os autores não estejam inscritos no evento. 

 

As inscrições ocorrerão através do link <https://forms.office.com/r/Q073ZphVx3>, 

disponível também no site <https://conteudo.unibrasil.com.br/direitosfundamentais>, 

mailto:direitosfundamentaisegenero2021@unibrasil.com.br
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a partir das 00h00min do dia 01 de outubro de 2021 até as 23h59min do dia 30 de 

outubro de 2021, concomitantemente o envio dos trabalhos ao endereço de e-mail2. 

O formulário estará disponível apenas na data de inscrição. 

 

CQCode para o formulário de inscrição:                 

          

 

 

Cada inscrito poderá apresentar 02 (dois) Comunicados Científicos (resumos 

expandidos) como coautor. E cada trabalho poderá contar com somente até 03 (três) 

coautores. 

 

Os Comunicados Científicos (resumos expandidos) serão indicados na inscrição para 

um dos Grupos de Trabalho: 

1) Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais, Gênero e Direito Público;  

2) Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais, Gênero e Direito Privado. 

 

• Regras para submissão: 

 

a) Serão aceitos resumos expandidos em Português, Espanhol e Inglês, devendo 

o resumo expandido ser inteiramente redigido na língua escolhida. 

b) O resumo expandido deve conter título, problema de pesquisa, objetivo, 

metodologia e conclusão (resultados parciais ou finais). 

c) O arquivo deve ser enviado em formato “doc” ou “docx” (Word), não sendo 

aceito outro formato. 

 
2 Apenas o envio do trabalho ao e-mail não será considerado inscrição. Deve o participante fazer a 
inscrição e depois enviar o trabalho por e-mail, a fim de que a Comissão Organizadora possa fazer a 
análise de correspondência entre os inscritos e os trabalhos enviados. 



    

d) O texto deve estar em fonte Arial, tamanho 12, sem espaçamento, sem recuos, 

todo justificado, com as margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 

2cm, com no mínimo 2.500 caracteres e no máximo 5.000 caracteres com espaços, 

inclusas todas as partes textuais, pré-textuais (como título) e pós-textuais. Não é 

necessário indicar referências no resumo expandido. 

e) O título do resumo expandido deverá ser apresentado com todas as letras em 

maiúsculo, centralizado, em negrito, fonte Arial 12. 

f) Na sequência, abaixo do título, em fonte Arial 12, alinhado à direita, o nome 

completo do(s) autor(es), constando as seguintes informações em nota de rodapé: 

titulação, instituição de origem, órgão de patrocínio ou fomento (caso tenham), 

endereço de e-mail. 

 

• Seleção dos trabalhos: 

 

Os trabalhos serão selecionados e aceitos para a apresentação e publicação em anais 

com base nos seguintes critérios: 

 

a) Clareza na explicitação dos objetivos e da metodologia; 

b) Indicação das conclusões alcançadas, quando aplicável; 

c) Relevância temática; 

d) Contribuição Social, Temática ou Científica; 

e) Aderência temática com a proposta do Congresso e Grupos de Trabalho; e 

f) Obediência às normas especificadas para submissão dos trabalhos. 

 

Os trabalhos serão analisados pela Comissão Organizadora quanto aos elementos 

formais e pela Comissão Científica quanto ao conteúdo. 

 

O trabalho inscrito poderá ser selecionado, na forma apresentada, ou rejeitado 

se não atender aos dispostos no presente Edital. 

 

A relação de trabalhos aprovados para apresentação oral será divulgada dia 14 de 

novembro de 2021, no site <https://conteudo.unibrasil.com.br/direitosfundamentais>. 

 

• Apresentação dos trabalhos aprovados: 



    

 

Cada trabalho selecionado deverá ser apresentado por seu(s) respectivo(s) autor(es) 

nos dias 22 e 23 de novembro de 2021, no período da tarde e noite (14h-19h), 

conforme a organização dos Grupos de Trabalho. 

 

A apresentação do trabalho terá duração de até 5 (cinco) minutos. Não será permitido 

o uso de material audiovisual na apresentação dos Comunicados Científicos. 

 

Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais, Gênero e Direito Público – 22/11/2021  

Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais, Gênero e Direito Privado – 23/11/2021 

 

• Livro temático do evento 2022: 

 

Em homenagem ao evento e considerando a importância do tema, lançaremos uma 

obra temática do Congresso Direitos Fundamentais e Gênero 2021. O livro será 

lançado em junho de 2022 e contará com artigos das nossas palestrantes, comissão 

científica, comissão organizadora, professoras convidadas e alguns trabalhos 

selecionados de participantes do evento na modalidade “envio de Comunicados 

Científicos (resumo expandido) para apresentação oral com publicação nos anais do 

evento”. 

 

Os participantes que submeterem resumos expandidos, apresentarem seus trabalhos 

e forem aprovados para a publicação nos anais do evento e se destacarem pela 

qualidade e temática abordada poderão ser selecionados para a publicação de artigo 

científico completo em obra temática do evento. 

 

O convite para participação na obra temática do evento dos trabalhos inscritos, 

efetivamente apresentados e que se destacaram que forem selecionados para a 

publicação de artigo completo, serão enviados em janeiro de 2022. 

 

A publicação no livro temático do evento terá um custo, que será arrecadado 

oportunamente, na submissão dos trabalhos selecionados e convidados, específico 

para a publicação do livro, apenas para auxílio no custeio da emissão da ISBN 



    

(International Standard Book Number), pagamento dos profissionais de formatação do 

livro e da disponibilização online. 

 

Os artigos selecionados e convidados para publicação, serão recebidos, juntamente 

a confirmação de pagamento, até março de 2022, no e-mail: 

<direitosfundamentaisegenero2021@unibrasil.com.br>. 

 

As diretrizes para formatação do artigo completo serão enviadas oportunamente, junto 

ao convite para publicação. 

 

• Valores: 

 

1) Ouvinte – R$ 00,00 (grátis) 

2) Envio de Comunicados Científicos (resumo expandido) para apresentação oral 

(sem publicação) – R$ 00,00 (grátis) 

3) Envio de Comunicados Científicos (resumo expandido) para apresentação oral 

com publicação nos anais do evento – R$ 15,00 (quinze reais) 

4) Artigo completo publicado no livro temático do evento Congresso Direitos 

Fundamentais e Gênero 2021 – R$ 15,00 (quinze reais), somente após o convite. 

 

• Pagamento: 

 

Os valores serão recolhidos apenas quando ocorrer a submissão final para a 

publicação, devendo o comprovante de pagamento ser enviado junto com o trabalho 

no endereço de e-mail. As informações e diretrizes para o pagamento serão 

informadas oportunamente aos autores que tiverem trabalhos selecionados para 

publicação. 

 

• Cronograma: 

 

Inscrição e submissão de trabalhos: 01/10/2021 a 30/10/2021  

Divulgação dos trabalhos aceitos: 14/11/2021 

Divulgação da programação completa: 14/11/2021 

Submissão de trabalhos para anais: 15/12/2021 

mailto:direitosfundamentaisegenero2021@unibrasil.com.br


    

Publicação dos anais do evento: fevereiro de 2022 

Convite dos artigos aceitos para publicação no livro: janeiro de 2022 

Submissão dos artigos para o livro: março de 2022 

Publicação do livro temático do evento: junho de 2022 

 

• Programação: 

 

22 DE NOVEMBRO (segunda-feira) 
10h – 12h30 - Palestras de abertura 
Transmissão: Youtube 
14h – 19h 
Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais, Gênero e Direito Público 
Local: Teams 
 
23 DE NOVEMBRO (terça-feira) 
9h30 – 12h30 - Mesa de Encerramento 
Transmissão: Youtube 
14h – 19h 
Grupo de Trabalho: Direitos Fundamentais, Gênero e Direito Privado 
Local: Teams 
 
Os links de acesso serão disponibilizados junto com a divulgação da programação 
completa. 
 

• Disposições finais: 

 

Os certificados serão enviados oportunamente ao endereço de e-mail fornecido na 

inscrição. Só serão certificados os participantes (modalidade ouvinte ou 

apresentação) devidamente inscritos no evento. 

 

Havendo dúvidas ou questionamentos referentes a este Edital, entrar em contato 

através do e-mail: <direitosfundamentaisegenero2021@unibrasil.com.br>. 

 

 

CONGRESSO DIREITOS FUNDAMENTAIS E GÊNERO 2021 
 

Comissão Organizadora: 
Isadora Beatriz Teixeira Carlos 

Bruna Isabelle Simioni Silva 
Gabriela Ganho 

Joyce Finato Pires 
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Comissão Científica: 
Allana Campos Marques Schrappe 
Adriana da Costa Ricardo Schier 

Rita de Cassia Correa de Vasconcelos 
Marina Michel de Macedo Martynychen 

Marco Antonio Lima Berberi 
Octavio Campos Fischer 

 
 

Curitiba, setembro de 2021. 


