
 

                                               
 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

VI FÓRUM SOBRE ESTADO EMPRESÁRIO E REGULAÇÃO 

EDITAL DE CHAMADA DE TRABALHOS ACADÊMICOS 

 

TORNA-SE pública pelo presente Edital a chamada para submissão de artigos ao VI 

FÓRUM SOBRE ESTADO EMPRESÁRIO E REGULAÇÃO: PERSPECTIVAS LATINO-

AMERICANAS, a se realizar nos dias 27 e 28 de setembro de 2018, na Faculdade de 

Direito da Universidade Federal Fluminense (Rua Presidente Pedreira, 62).  

PONTO 1 – OBJETIVOS DO EVENTO  

1.1. Este Evento, que alcança sua sexta edição, objetiva apresentar diversos aspectos, 

alguns dos quais aprofundados, das controvérsias acerca da atividade do Estado-

Empresário e Regulação, com o objetivo final de fomentar as pesquisas sobre o tema e 

publicizar as discussões existentes, de modo que os participantes passem a considerá-

las até mesmo ao produzirem sobre outras temáticas. O programa do evento 

compreende conferências, debates, sessões de apresentações de trabalhos de pós-

graduação e graduação, além de atividades culturais. 

PONTO 2 – CALENDÁRIO 

2.1. São relevantes as datas abaixo indicadas: 

 
Período de Submissão de Resumos 
 

 
22 de agosto de 2018 a 
20 de setembro de 2018 

 

 
Divulgação dos artigos aprovados e local para 
apresentação  
 

 
 

24 de setembro de 2018 

 
Período de realização do Evento 
 

 
27 e 28 de setembro de 2018 

 

 
Período para submissão de artigo completo 
 

 
29 de setembro de 2018 a 
15 de dezembro de 2018 

 

 
Publicação dos trabalhos completos, inclusive com 
ISBN, previsto para 
 

 
28 de fevereiro de 2019 

 



 

                                               
 

PONTO 3 – INSCRIÇÃO 

3.1. Inscrições para apresentação de trabalhos científicos serão realizadas por e-mail, 

por meio da submissão de resumo(s) expandido no prazo indicado no item 2.1 do Edital.  

3.2. Não há taxa de inscrição. O evento será totalmente gratuito. 

 

PONTO 4 – SUBMISSÃO DE RESUMOS E ARTIGOS FINAIS 

4.1. Poderão ser submetidos até 2 (dois) resumos/artigos por autor/coautor para o e-

mail forumestadoempresario@gmail.com. Sendo o resumo expandido nesse primeiro 

momento e o envio do artigo completo em momento posterior, conforme item 2.1. 

4.2. Os trabalhos devem ter no máximo 2 (dois) autores que devem ser pós-graduandos 

e pós-graduados stricto sensu e lato sensu em Direito ou áreas afins, desde que os 

trabalhos guardem a devida pertinência temática.  

4.2.1 É permitida a participação de graduandos e graduados desde que em coautoria 

com mestres e/ou doutores. 

4.3 Os trabalhos científicos deverão estar adequados a pelo menos um dos Eixos 

Temáticos abaixo: 

Eixo Temático 1 – Passado, Presente e futuro da atuação do CADE e da CVM 

Eixo Temático 2 – Empresa e Direitos Humanos  

Eixo Temático 3 – A empresa da moda na América Latina: Direitos Humanos e 

tecnologia 

Eixo Temático 4 – Democracia e novas tecnologias 

Eixo Temático 5 – Transformações no âmbito nacional e internacional: o debate acerca 

do Estado e das instituições no desenvolvimento latino-americano 

Eixo Temático 6 – Direitos Humanos e desenvolvimento na América Latina 

 

4.4 Resumos expandidos deverão seguir os seguintes critérios formais: de 2 (dois) a 

4 (quatro) páginas, a ser enviado em extensão .doc ou docx e sem qualquer 

identificação de autoria, com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita 

de 2 cm, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento de parágrafo 1,5, com 

citações conforme as regras da ABNT, e conter os seguintes elementos: a) título; b) eixo 

temático escolhido c) delimitação do problema da pesquisa; d) justificativa; e) objetivos; 

f) metodologia; g) síntese dos resultados obtidos, podendo ser realizado em um único 

texto, bastando que contenha todos os itens apontados. 



 

                                               
 

 

4.5. No corpo do e-mail, deverá contar: a) nome completo; b) titulação; c) instituição de 

origem; d) instituição financiadora da pesquisa (se houver); e) endereço eletrônico dos 

autores; f) link do lattes. 

4.6. Artigos completos deverão seguir os seguintes critérios formais: entre 12 a 20 

páginas, em extensão .doc ou docx, com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior 

e direita de 2 cm, fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento de parágrafo 1,5, 

com citações conforme as regras da ABNT, e conter os seguintes elementos: a) título; 

b) eixo temático escolhido c) delimitação do problema da pesquisa; d) justificativa; e) 

objetivos; f) metodologia; g)  resultados obtidos. 

 

PONTO 5 – SELEÇÃO DE TRABALHOS 

5,1 Todos os resumos serão avaliados por blind review por professores e/ou 

pesquisadores indicados pela organização do Evento, os quais adotarão os seguintes 

parâmetros para julgamento: i. adequação às regras de submissão referidas no item 

4.4; ii. clareza; iii. pertinência e relevância temáticas; iv. contribuição científica.  

5.2 Todos os autores receberão resposta sobre a avaliação de seus resumos 

submetidos.  

5.3 Não haverá recurso das decisões sobre aprovação ou não dos resumos e trabalhos 

para apresentação. A Comissão Julgadora se reserva no direito de resolver os casos 

omissos e de criar ou complementar as regras acima conforme os critérios mais 

adequados para promover os melhores resultados científicos do evento. 

  

PONTO 6 – APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS 

6.1 Resumos de trabalhos selecionados deverão ser apresentados por seu(s) 

respectivo(s) autor(es), no tempo máximo de 15 (quinze) minutos, oralmente, nos dias 

indicados na página do Evento (https://www.forumestadoempresario.com) na data 

referida no item 2. 

6.2. Os autores somente receberão certificados caso realizem a apresentação no dia e 

horário designado pelos organizadores do evento.  

6.3. Para os pesquisadores que residam fora do Estado do Rio de Janeiro e que não 

possam comparecer ao evento para apresentação de trabalho, será necessário enviar 

e-mail para a Comissão requerendo a apresentação do trabalho por via eletrônica.  

 

 



 

                                               
 

 

6.4. A apresentação eletrônica será feita da seguinte forma: o pesquisador que teve seu 

resumo aprovado, poderá, em caso superveniente, que o impeça de comparecer no dia 

do evento, gravar vídeo de até 10 (dez) minutos de exposição de sua temática e fazer 

o upload no youtube.com, com link privado. Este link deverá ser enviado para a 

Comissão por e-mail (forumestadoempresario@gmail.com) até o dia 14 de setembro de 

2018, de forma que se possa avaliar seu conteúdo.  

 

PONTO 7 – PUBLICAÇÃO DE ANAIS E ORGANIZAÇÃO DE LIVRO 

7.1. Será organizado livro com os artigos finais dos trabalhos apresentados, a ser 

publicado eletronicamente com o devido ISBN, com divulgação prevista conforme item 

2.1.  

 

PONTO 8 – DISPOSIÇÕES FINAIS 

8.1. Dúvidas e omissões serão resolvidas pela Coordenação, devendo ser submetidas 

para o e-mail do Evento (forumestadoempresario@gmail.com) 

 

Niterói, 20 de agosto de 2018 

 

GABRIEL RACHED  

MARCIA DALCASTEL 

Organização do Evento 
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