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EDITAL

I SEMINÁRIO CRÍTICA DO DIREITO E MARXISMO NO PENSAMENTO DE
ALYSSON MASCARO

O Grupo de Pesquisa Direito e teoria crítica, vinculado ao grupo de extensão
Cidadania, Direito e Justiça - CIDIJUS, coordenado pelo Prof. Dr. Hector Cury Soares,
tornam públicas as normas e procedimentos referentes a inscrição no I Seminário Crítica
do Direito e Marxismo no pensamento de Alysson Mascaro e a submissão de resumos
expandidos para apresentação na Sessão de Comunicação Oral.
O seminário contará com quatro palestras relacionadas ao tema “contribuições do
professor Alysson Mascaro para o debate de direito e marxismo”, além de apresentação
de resumos expandidos em grupos de trabalhos (GTs) divididos a partir dos eixos
temáticos para exposição oral e debate de pesquisas.

1. DO SEMINÁRIO
1.1. O I Seminário Crítica do Direito e Subjetividade Jurídica ocorrerá online nos
dias 16, 17, 18 e 19 de novembro de 2021, com transmissão no Youtube e através da
plataforma “Zoom”.

1.2. O cronograma das palestras, horários das apresentações dos resumos e links das
salas virtuais serão divulgados integralmente e poderão sofrer alterações até dia 08 de
novembro de 2021 pelo sinsc, com divulgação parcial no Anexo I do presente Edital.
1.3. Trata-se de evento científico, gratuito e aberto à participação de toda a Comunidade
Acadêmico-Científica.
1.4. Aos ouvintes que estiverem presentes nas palestras, com no mínimo 75% de
participação, serão emitidos certificados no total de 08 (oito) horas.
1.5. Aos apresentadores que estiverem presentes na sessão de comunicação oral, serão
emitidos certificados no total de 02 (duas) horas.
1.6. As sessões de comunicação oral serão realizadas através da plataforma “Zoom
Meetings” em salas a serem divulgadas até dia 08 de novembro de 2021. As sessões não
serão gravadas e não serão transmitidas na página do Youtube.

2. DA COMISSÃO CIENTÍFICA E ORGANIZADORA
2.1. A Comissão Científica será presidida pelo Prof. Dr. Hector Cury Soares, sendo
composta pelos seguintes membros: Prof. Dr. Alysson Leandro Mascaro, Profª. Drª. Simone
Grohs Freire, Prof. Dr. José Ricardo Caetano Costa e Prof. Dr. Eder Dion de Paula Costa.
2.2. A Comissão Organizadora será presidida pelo Prof. Dr. Hector Cury Soares, sendo
composta pelos seguintes membros: Kelly Pinheiro Borges Freitas, Tainã Avila Afonso,
Eduarda Machado Azzi, Hélen Rejane Silva Maciel Diogo, Wesley Pereira Tomaz, John
Lennon Colares Fonseca Maranhão, Thais Hoshika, Priscilla Cosme Silva, Simone Grohs
Freire.

3. DAS INSCRIÇÕES3.1. As inscrições no I Seminário Crítica do Direito e Marxismo no pensamento de
Alysson Mascaro, na condição de ouvinte, podem ser realizadas até as 23h59min do dia
13 de novembro de 2021 pelo sistema de inscrições: https://sinsc.furg.br/

3.2. As inscrições na condição de apresentador (a) de trabalho em sessão de comunicação
oral, devem ser realizadas até as 23h59min do dia 16 de outubro de 2021, no link do
sistema de inscrições: https://sinsc.furg.br/, na modalidade “apresentador/a de trabalho”.
3.3. Os resumos expandidos enviados para apresentação em sessão de comunicação oral
deverão ser submetidos via sisnc, concomitante ao formulário de inscrição em local
destinado á submissão de documento em formato pdf, devendo ser preenchido no campo
específico a indicação do Eixo Temático (ET) escolhido.

4. DO RESUMO EXPANDIDO
4.1. O resumo expandido deverá ter no máximo 5 laudas (incluídas as referências
bibliográficas).
4.2. Com limite de 5 coautores/as.
4.3. Cada autor/a poderá submeter até dois trabalhos, desde que dirigidos a Eixos
Temáticos distintos.
4.4. A formatação dos resumos deve atender o seguinte formato geral conforme
disponibilizado no modelo de resumo no anexo II do presente edital:
4.4.1. Fonte “Times New Roman”, tamanho 12, no formato justificado;
4.4.2. Papel A4, margens superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2cm;
4.4.3. Espaço entre linhas de 1,5 (justificado)
4.4.4. Citações, ao longo do texto, no formato “AUTOR-Data”
4.5. Os resumos devem observar os seguintes elementos:
4.5.1. Título: escrito com letras maiúsculas, negrito, fonte tamanho 12,
alinhamento centralizado;
4.5.2. Eixo Temático: Indicação do eixo temático escolhido;

4.5.3. Autoria: os nomes de todos/as os/as autores/as deverão ser indicados,
juntamente com seu vínculo institucional (se houver), maior titulação e e-mail.
4.5.4. Resumo: máximo de 10 (dez) linhas, com a apresentação o objeto, o
objetivo, a justificativa, a metodologia, o desenvolvimento (estrutura dos tópicos)
e as conclusões. Formatação geral: espaçamento entre linhas de 1,5, fonte “Times
New Roman” tamanho 12, alinhamento justificado, sem recuo na primeira linha
do parágrafo.
4.5.5. Palavras-Chave: três a cinco palavras-chave separadas por vírgula.
4.5.6. Introdução: apresentação do tema abordado na pesquisa, com a
delimitação dos objetivos do estudo e sua importância.
4.5.7. Desenvolvimento: apresentação do debate e seus principais pontos.
4.5.8. Conclusões: Apresentar as possíveis conclusões extraídas da pesquisa.
4.5.9. Referências: citar, ao final, a bibliografia consultada, com observância das
normas da ABNT.
4.6. Dentre os resumos aprovados apresentados, os indicados pelos avaliadores das
sessões de comunicação oral poderão ser publicados em anais do evento.

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
5.1. Os resumos serão avaliados pela Comissão Científica, observando os seguintes
critérios:
5.1.1. Vinculação do trabalho ao Eixo Temático do evento e ao Eixo Temático
indicado.
5.1.2. Explicação da justificativa da escolha do tema, do objetivo do estudo, do
problema, métodos e referencial bibliográfico utilizados.
5.1.3. Estruturação lógica no desenvolvimento do artigo, com densidade teórica
compatível com pesquisa científica.

5.1.4. Atendimento aos requisitos formais acima estabelecidos quanto a
formatação do resumo.
5.1.5. Adequação dos referenciais utilizados no resumo ao tema proposto, com o
estabelecimento de diálogo com as teorias críticas.

6. DA DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS
6.1. A lista dos resumos aprovados para a sessão de comunicação oral serão enviados
por e-mail aos inscritos nessa modalidade.

7. DA SESSÃO DE COMUNICAÇÃO ORAL
7.1. Os resumos aprovados deverão ser apresentados oralmente na data e horário do
Eixo Temático, que serão divulgados no dia 08 de novembro de 2021.
7.2. Os Eixos Temáticos (Anexo II) poderão ser divididos em Grupos de Trabalho, a
depender da quantidade e assunto dos resumos aprovados.
7.3. Os certificados de apresentação serão concedidos somente aos autores/as que
estiverem presentes na sala virtual e hora designados com a efetiva exposição do trabalho.
Em caso de coautoria, basta a presença de um dos autores/as.

8. DISPOSIÇÕES FINAIS
8.1. Os certificados de ouvinte serão entregues por e-mail em até três meses após o
término do evento (ou seja, dia 19 de novembro de 2021).
8.2. Os certificados de apresentação de trabalho serão enviados eletronicamente (por
email) após a apresentação na respectiva sessão de comunicação oral no prazo de 3 meses
após a apresentação.

8.3. Qualquer alteração realizada no edital será comunicada através de aditamento ao
edital em tempo hábil aos inscritos, e estará disponível no sistema de inscrições:
https://sinsc.furg.br/.

8.4. Este edital ficará à disposição no site do evento acima indicado.
8.5.

Eventuais

dúvidas

devem

ser

encaminhadas

diretamente

ao

e-mail

criticaemarxismo@gmail.com o campo assunto preenchido como “DÚVIDA – Nome
completo”.
8.6. Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.

CRONOGRAMA

16 de novembro de 2021, 19h00 às 21h00. Palestra de Abertura.
“Forma jurídica e teoria da regulação”
Palestrantes: Juliana Paula Magalhães e Taylisi de Souza Correa Leite
Coordenador da Mesa: Simone Grohs Freire

17 de novembro de 2021, 14h00 às 17h. Sessão Comunicação Oral.
Eixo Temático I - Apresentação dos resumos expandidos

17 de novembro de 2021, 19h00 às 21h00. 2ª Palestra.
“Teoria da derivação do estado e do direito”
Palestrante: Camilo Onoda Caldas

Coordenador da mesa: Wesley Pereira Tomaz

18 de novembro de 2021, 14h00 às 17h00. Sessão Comunicação Oral.
Eixo Temático II - Apresentação dos resumos expandidos

18 de novembro de 2021, 19h00 às 21h00. 3ª Palestra.
“Para entender a obra de Alysson Mascaro”
Palestrantes: Lucas Ruiz Balconi e Alessandra Devulsky
Coordenadora da Mesa: Thais Hoshika

19 de novembro de 2021, 14h00 às 17h00. Sessão Comunicação Oral.
Eixo Temático III - Apresentação dos resumos expandidos

19 de novembro de 2021, 19h00 às 21h00. Palestra de encerramento.
“Estado e forma política”
Prof. Alysson Leandro Barbate Mascaro
Coordenação da Mesa: Hector Cury Soares

EIXOS TEMÁTICOS

ET 1 – Formas sociais e Formas jurídicas

ET II – Luta de classes
ET III – Crise política e econômica

