
 

 

 
CHAMADA DE TRABALHOS PARA O 

  “IV COLÓQUIO DE DIREITO INTERNACIONAL PÚBLICO: 

 DIÁLOGOS ENTRE CORTES NACIONAIS E TRIBUNAIS INTERNACIONAIS” 

 

 
 

O Comitê Científico do “IV Colóquio de Direito Internacional Público: Diálogos entre 

Cortes Nacionais e Tribunais Internacionais”, juntamente do Grupo de Pesquisa em Processo e 

Jurisprudência Internacionais UFMG/CNPq, abre chamada para contribuições acadêmicas no 

evento que ocorrerá nos dias 28, 29 e 30 de novembro de 2018, na Faculdade de Direito da Universidade 

Federal de Minas Gerais. Convidamos a todos os professores, pesquisadores e estudantes a contribuir 

com uma Comunicação Acadêmica. A versão escrita da comunicação será publicada nos Anais do 

Evento. Serão admitidas duas categorias de trabalhos, a primeira na qualidade de “professor 

conferencista” e a segunda para “acadêmicos”. Os professores conferencistas formarão a programação 

oficial do evento e comporão mesa autônoma em virtude da temática e possuirão 25 minutos para 

apresentação. Os trabalhos serão apresentados na sessão de comunicações acadêmicas com duração de 

10 minutos. Após a sessão, ocorrerão debates sobre os trabalhos apresentados. 

 

Trata-se de relevante evento da área de direito internacional que contará com as confirmadas 

presenças dos professores Beatrice Bonafé (Roma La Sapienza), Maurizio Arcari (Milano-Bicocca), 

Paolo Palchetti (Macerata), Arno Dal Ri Júnior (UFSC), Paulo Potiara de Alcântara Veloso (CESUSC), 

Aziz Tuffi Saliba (UFMG), Jamile Bergamaschine Mata Diz (UFMG) e Lucas Carlos Lima (UFMG).  

 

As comunicações serão apresentadas no Congresso perante os professores convidados e demais 

participantes do evento, sendo posteriormente publicadas nos anais digitais do evento.  

 

Os resumo expandido e abstract em inglês deverão ser enviados para o endereço eletrônico 

styluscuriarum@gmail.com impreterivelmente até o dia 8 de novembro de 2018. O tamanho-limite do 

resumo expandido contendo o objetivo, metodologia e resultados da apresentação deve ser de uma folha 

A4, fonte Times New Roman 12. O prazo de avaliação do trabalho por parte do Comitê científico é de 

até uma semana após o recebimento do resumo expandido. As apresentações de trabalho ocorrerão no 

dia 28 de novembro. O envio do trabalho completo deve ser realizado até o dia 15 de dezembro de 2018. 

Serão permitidos trabalhos de no máximo dois autores. Abaixo seguem relacionadas as linhas temáticas 

das comunicações e as instruções relativas à formatação.  
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Linhas Temáticas Preferenciais: 

   

1. Relação entre ordenamento interno e ordenamento internacional; 

2. O direito internacional no ordenamento jurídico brasileiro;   

3. Decisões de tribunais internacionais nos ordenamentos nacionais; 

4. Direito dos Tribunais Internacionais e das Organizações Internacionais; 

 

Datas: 

08/10 a 08/11: Período de submissão de resumos 

16/11: Publicação de resultado da seleção de resumos para apresentação 

28/11: Apresentações orais de artigos (as palestras de professores deverão ser, preferencialmente, em 

inglês, em virtude dos convidados estrangeiros; para os demais trabalhos acadêmicos é facultada a 

apresentação em inglês ou português). 

15/12: Prazo máximo para submissão de artigos completos. 

 

Formatação dos artigos 

 

1. Todos os artigos enviados serão submetidos à Comissão Científica da publicação. 

2. Para aceitação do artigo será considerado a consistência teórica e a pertinência do tema diante 

dos recortes temáticos do Colóquio.  

3. A publicação aceitará somente trabalhos originais sob forma de artigo e devem estar de acordo 

com as Normas da ABNT (NBR 6023/2000). 

4. Os artigos devem ter entre 10 e 15 laudas, em formato A4, espaçamento entre linhas 1,5, 

margens superior e inferior 2,5cm e laterais 3,0cm, fonte Times New Roman, corpo 12. 

5. Os parágrafos devem ser justificados, sem recuos, deslocamentos, nem espaçamentos antes ou 

depois. Não utilizar o tabulador <TAB> para determinar os parágrafos: o próprio <ENTER> já 

determina, automaticamente, a sua abertura. 

6. Os títulos do artigo devem ser escritos em caixa alta. Os trabalhos devem conter breve biografia 

do(s) autor(es) em nota de rodapé; 

7. O resumo e abstract devem conter até 200 palavras cada, assim como palavras chave e 

keywords, conforme as normas da ABNT. 

8. Citações de outros autores de até três linhas deverão ser feitas entre aspas sem o uso do itálico 

e as que tiverem acima de três linhas serão recuadas. 

 

 

 

 

Lucas Carlos Lima 

Presidente do Comitê Científico do Evento  

Professor Adjunto de Direito Internacional na Universidade Federal de Minas Gerais  


