WORKSHOP DE PESQUISA EM DIREITO INTERNACIONAL DA UFMG
CHAMADA DE CONTRIBUIÇÕES
Com o objetivo de promover o debate científico e as pesquisas em Direito
Internacional presentemente conduzidas na UFMG, o Stylus Curiarum – Grupo de
Pesquisa em Cortes e Tribunais Internacionais CNPq/UFMG – convoca trabalhos para o
Workshop de Pesquisa em Direito Internacional da UFMG, que ocorrerá nos dias 13 e
14 de maio.
No intuito de oportunizar a pós-graduandos e graduandos ocasião de apresentarem
as pesquisas que presentemente estão conduzindo no campo do Direito Internacional e
receberem comentários e sugestões, de diferentes pesquisadores, bem como estabelecer um
diálogo entre os pesquisadores, o Workshop se estruturará em painéis temáticos, presididos
por pós-graduandos ou professores da UFMG.
Discentes de todos os cursos da UFMG podem enviar propostas de trabalhos, cujo
objeto principal de pesquisa deve ser direito internacional público. O evento será
completamente online em plataforma a ser definida, e será aberto ao público da UFMG que
se inscrever mediante formulário eletrônico.
1. Cada pesquisador enviará resumo de até duas páginas para seleção até o
dia 15 de março de 2021 para o e-mail styluscuriarum@gmail.com. O
assunto do e-mail deverá ser “Workshop DIP 2021”. O resumo deverá
evidenciar o problema da pesquisa, a metodologia e o material analisado
para a resolução do problema, a hipótese levantada e as conclusões finais
ou preliminares.
2. A Organização irá realizar a seleção dos trabalhos e dividir os grupos
temáticos para a apresentação. Os critérios de seleção serão, nessa ordem
de preferência: 1) estágio da pesquisa; 2) consistência e clareza do
problema e hipóteses; 3) estágio do(a) pesquisador(a) no curso; 4)
harmonia temática para compor o workshop. O resultado e cronograma
do evento serão divulgados até o dia 30 de março de 2021 através do site
do grupo (www.styluscuriarum.org).
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3. Um primeiro draft do escrito final deve ser enviado para a organização no
dia 01 de maio de 2021. O draft será circulado entre os membros do
workshop.
4. Nos dias 13 e 14 de maio, no período da tarde, ocorrerá a apresentação
dos grupos temáticos. A data poderá estar sujeita a alteração segundo o
calendário da UFMG. Cada grupo será mediado por um integrante do
Stylus Curiarum e possuirá um pós-graduando como “comentador”. Cada
pesquisador terá até 10 minutos para apresentar sua pesquisa. Após três
apresentações, abre-se para debates e considerações dos debatedores
selecionados.
5. Aos conferencistas será oferecido um minicurso sobre técnicas de
pesquisa em Direito Internacional.
6. Os pesquisadores deverão enviar até o dia 01 de julho de 2021 a versão
final de seus textos de pesquisa, que serão publicados em e-book dos
“Anais de Pesquisa em Direito Internacional da UFMG”.
Quaisquer dúvidas podem ser sanadas através do e-mail da organização:
styluscuriarum@gmail.com.
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