FUNDAÇÃO EDSON QUEIROZ
UNIVERSIDADE DE FORTALEZA
VICE-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO
NÚCLEO DE ESTUDOS INTERNACIONAIS - NEI
IX RODADA DE EVENTOS EM DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
“Estudos africanos em homenagem ao Centenário de Nelson Mandela”
EVENTOS
SEMINÁRIO DE DIREITO E RELAÇÕES INTERNACIONAIS
Dias 13 e 14 de novembro de 2018
JORNADA BRASILEIRA DE DIREITO INTERNACIONAL NA UNIFOR
Dia 13 de Novembro de 2018
Local de realização: – Auditório Bloco A3 da Universidade de Fortaleza
A participação na IX Rodada de Eventos está aberta a docentes e pesquisadores em Direito
Internacional e Relações Internacionais, integrantes de grupos de pesquisa ou núcleos de pesquisa na área e
de quaisquer instituições.
O evento é gratuito e sua Programação será publicada no link www.unifor.br/nei

Inscrições no local e no dia do evento.
SUBMISSÃO DE TRABALHOS
O envio de trabalhos para a Jornada deve ser feito por meio do endereço nei@unifor.br e no assunto
escrever: “IX Rodada de Eventos em Direito e Relações Internacionais: Jornada Brasileira de Direito
Internacional na Unifor” preferencialmente por Professores e alunos que desenvolvem pesquisa no Núcleo de
Estudos Internacionais NEI/UNIFOR ou, por outros docentes e estudantes interessados, que façam parte de
outros Núcleos ou Grupos de pesquisa inclusive em outras instituições nacionais ou estrangeiras, observando
os critérios abaixo definidos:
Prazos para submissão de trabalhos: (30 de outubro de 2018).
O prazo para submissão por e-mail de trabalhos que está definido na Chamada para Trabalhos,
publicado na página da Unifor no link www.unifor.br/nei em “Eventos”, se estenderá até 30 de outubro de
2018. O prazo para divulgação dos trabalhos aprovados e os selecionados para apresentação: até 05 de
novembro de 2018.
Critérios para submissão de Trabalhos à Jornada
1.1 - Os trabalhos (no formato ensaio analítico) deverão ser vinculados a projeto de pesquisa desenvolvido,
podendo ser individuais ou em co-autoria, (máximo 3 autores incluindo o orientador). As áreas de estudo
sugeridas são: Direito Internacional; Relações Internacionais; Defesa e Segurança, Comércio ou Negócios
Internacionais; Governança Global; Políticas Internacionais em Direitos Humanos, desde que relacionadas com
a temática de estudos africanos.
1.2 - Os ensaios, a partir da Introdução serão avaliados por membros de uma comissão científica que
procederá a análise inominal dos mesmos, e em seguida selecionará, no mínimo, 7 melhores classificados por
ordem decrescente de pontuação para apresentação em forma de comunicação acadêmica, na data marcada
na programação do evento, no tempo médio de até 10 minutos.
1.3 - Os Trabalhos selecionados que excederem ao número mínimo de 7 e que obtenham nota superior a 7
pontos poderão ser apresentados a qualquer período, desde que inseridos em evento oficial onde o NEI venha
a organizar ou colaborar com sua realização. O número não poderá exceder ao dobro do mínimo de 7
selecionado para apresentação na Jornada brasileira de Direito internacional do ano de 2018.
1.4 - Os ensaios deverão ser enviados para o endereço nei@unifor.br ou para o destinatário e endereço
seguinte: Prof. Walber Muniz – Núcleo de Estudos Internacionais – NEI – Bloco Z Sala 47 da Universidade de
Fortaleza (Av. Washington Soares, 1.321 CEP 60811-905, Fortaleza-Ce).
1.5 - Deverão ter entre 05 (cinco) e 07 (sete), páginas em word, folha A4, incluídas as referências,
processadas em Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, espaço entre linhas 1,5, espaço do
parágrafo 1,5 cm, margens superior e esquerda 3,0 cm, inferior e direita 2,0 cm.

1.6 - No corpo do ensaio deverá conter: Título, Resumo e Palavras-chave (três), em Português e Inglês ou
Espanhol (Resumo com no Min. 100 e máximo de 150 palavras).
1.7 – O Título, o Resumo e Palavras-chave (três), em Português e Inglês ou Espanhol deverão ser precedidos
por uma folha na qual se fará constar também o nome dos autores (até 3 incluindo o orientador) com o
respectivo link que identifica o currículo lattes, e-mail, situação acadêmica, instituição a que pertencem e a
principal atividade exercida por todos.
1.8 - Em separado, deve-se enviar o texto do ensaio com a Introdução (apresentando problema, tema central,
objetivo, justificativa e método de pesquisa); o Desenvolvimento, a Conclusão (com resposta ao problema e
adequada aos objetivos indicados na introdução) em seu corpo as citações (Autor-ano-página) e referências
bibliográficas ao final, seguindo às regras da ABNT.
1.9 - Os critérios para avaliação dos ensaios são: 1. Estrutura e linguagem; 2. Introdução apresentando o
problema, tema central, objetivos, justificativa e metodologia adequada para resolver o problema; 3. Clareza no
desenvolvimento do tema e coerência com seus objetivos, justificativa e resultados; 4.Conclusão apresentando
a resposta ao problema da pesquisa; 5. Forma exigida pelos padrões da ABNT e do Evento; 6. Aderência e
conexão às áreas de estudo sugeridas e temática do evento conforme disposto no item 1.1.
1.10 - Os autores, ao submeterem seus ensaios à IX Rodada de Eventos em Direito e Relações Internacionais
– Jornada brasileira de Direito Internacional - cedem automaticamente os direitos autorais em caráter
irrevogável e gratuito ao NEI, não consistindo em qualquer remuneração aos mesmos.
1.11 - O NEI poderá publicar os ensaios, até o dobro da quantidade selecionada para apresentação, com
menção aos respectivos autores, orientadores e ao evento, seja no formato digital ou impresso, nos seus anais,
livros ou em outras publicações a seu critério.
1.12 - A publicação dos ensaios selecionados está condicionada obrigatoriamente à apresentação dos mesmos
por pelo menos um dos autores. Os ensaios poderão serão publicados no site da UNIFOR – Link do Núcleo de
Estudos Internacionais - NEI, com ISBN emitido pela Biblioteca Nacional, cuja previsão inicial será o decorrer
do ano de 2019 ou publicados por outro meio ou instituição.
INFORMAÇÕES
No período de 13 e 14 de novembro de 2018 será realizado o Seminário e a Jornada Brasileira cuja
lista de apresentadores estará inclusa na programação da IX Rodada de Eventos.
Para quaisquer informações sobre a Jornada Brasileira o inscrito deverá se dirigir ao Coordenador da
IX Rodada de Eventos em Direito e Relações Internacionais, na Unifor ou contatá-lo via mail: nei@unifor.br
Coordenação da IX Rodada de Eventos em Direito e Relações Internacionais: na UNIFOR:
Antônio Walber Muniz. Coordenador do Núcleo de Estudos Internacionais da UNIFOR. walber@unifor.br
Supervisão: Divisão de Pesquisa da Unifor. Casos omissos serão por estes resolvidos.
Comissão Científica para avaliação dos trabalhos submetidos:
Profa. Dra. Gina Vidal Marcílio Pompeu – PPGD/Unifor/CELA/REPJAL
Profa. Dra. Uinie Caminha – PPGD/Unifor/NEI
Profa. Dra. Sheila Pitombeira – CCJ/NEI
Profa. Dra. Rosa Júlia Plá Coelho – NEI
Profa. Dra. Marina Cartaxo – CCJ/NEI
Profa. Dra. Ana Paula de Araújo Holanda – CCJ/NEI
Profa. Dra. Mariana Dionísio de Andrade – CCJ/NEI
Prof. Dr. Heber Moura – PPGA/CCG
Prof. Dr. Paulo Cesar Torres – NEI
Prof. Dr. Rômulo Leitão – PPGD/Unifor/NEI
Prof. Dr. Daniel Camurça Correia – CCJ/NEI
Prof. Dr. Filomeno Moraes – PPGD/Unifor/NEI
Prof. Dr. Martônio Mont’Alverne Barreto Lima – PPGD/Unifor/NEI
Prof. Dr. Sérgio Pinheiro Santanna – (UCAM/RJ)
Prof. Dr. Iure Paiva – (UFPB/NEI)
Prof. Dr. José Flávio Sombra Saraiva - UnB
Prof. Dr. Eitii Sato – UnB
Prof. Dr. Rodrigo Medina Zagni – UNIFESP
Prof. Dr. Antônio Walber M. Muniz – PPGD/Unifor/NEI
Prof. Dr. Valter Moura Carmo – UNIMAR/NEI
Prof. Ms. Laecio Noronha Xavier – CCJ/NEI
Prof. Ms. Philippe Hubert Gidon – CCG/NEI
Profa. Ms. Yasmin Ximenes Pontes – CCJ/NEI
Profa. Ms. Fernanda do Rio Muniz – NEI/CELA/REPJAL

