CHAMADA DE TRABALHOS
III CONGRESSO LUSO-BRASILEIRO DE DIREITO
CONSTITUCIONAL COMPARADO
10-12 DE SETEMBRO DE 2019
JOINVILLE, SC
O Centro Universitário Católica de Santa Catarina, em Joinville, abre chamada de artigos para
apresentação em Grupos de Trabalho e publicação em anais do Congresso Luso-Brasileiro de Direito
Constitucional Comparado.
1. Evento
1.1 O Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado realizará Grupos de Trabalho,
durante as tardes dos dias 11 e 12 de setembro de 2019, com apresentação de artigos de alunos,
pesquisadores e professores.
1.2 Os trabalhos apresentados devem estar relacionados com o Congresso, por meio dos temas dos
Grupos de Trabalho (GT) abaixo elencados.
- Democracia e Direitos Fundamentais;
- Constituição e Judicialização da Política;
- Direitos Humanos e Constituição;
- Constituição e Processo.
2. Dos trabalhos
2.1 Os trabalhos propostos para apresentação devem estar em formato de artigo científico e conter:
título, autoria, resumo em português (entre 200 e 300 palavras), palavras-chave (5 palavras), introdução
contendo tema do artigo e justificativa, problema e hipótese de pesquisa, objetivos e metodologia
adotada, desenvolvimento, conclusão e referências.
2.2 Os trabalhos deverão ter entre 10 e 15 páginas.
2.3 Os textos deverão ser apresentados em letra Arial, tamanho 12, espaçamento entrelinhas simples,
sem espaçamento entre os parágrafos, e citações no modelo “autor-data”. As margens superior, inferior,
direita e esquerda deverão ter 2,5 cm.
2.4 Apenas serão aceitas notas de rodapé explicativas, quando necessário.
2.5 Trabalhos que não respeitem a forma-padrão determinada serão devolvidos aos autores para
adequação, desde que dentro do prazo de submissão.
3. Submissão
3.1 Os trabalhos devem ser submetidos até o dia 15 de julho de 2019.
3.2 Cada autor pode submeter até dois trabalhos, indicando o nome do Grupo de Trabalho de
participação. O comitê científico pode decidir pelo enquadramento do trabalho em Grupo de Trabalho
diferente do indicado pelo autor.
3.3 As submissões devem ser enviadas pelo sistema da Revista Novos Saberes, seguindo os passos
abaixo:
3.3.1 Acessar a página http://app.catolicasc.org.br/ojs/index.php/NovosSaberes/user/register e cadastrar-se como usuário da revista, na modalidade "autor" (em caso de co-autoria, apenas um dos autores
precisa realizar esse procedimento).

3.3.2 Após o cadastro, acessar o sistema e iniciar nova submissão, através do botão existente na página
(imagem seguinte):

3.3.3 Após clicar no botão, escolha a seção "Anais do III Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado", seguindo a partir daí os demais passos indicados pelo sistema (imagem
seguinte):

3.3.4 Devem ser seguidos todos os passos indicados no sistema da revista, para que o artigo seja submetido adequadamente.
3.3.5 A submissão apenas será confirmada mediante a realização de inscrição para Submissão de artigo
científico (R$ 40,00), por meio do site https://www.even3.com.br/congressolusobrasileiro/
3.3.6 As submissões que não respeitarem o padrão metodológico definido pelo evento serão devolvidas,
via sistema, ao autor, para as devidas adequações, desde que ainda dentro do prazo de submissão estipulado pelo evento.
3.3.7 Dúvidas durante o processo de submissão deverão ser remetidas para o e-mail danielmello@catolicasc.org.br.
4. Da avaliação
4.1 Os trabalhos serão avaliados pelo Comitê Científico do evento e se forem aprovados serão
apresentados no Grupo de Trabalho designado pelo Comitê Científico e publicados nos anais do
Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional Comparado.
4.2 A lista de trabalhos aprovados, por GT e em ordem de apresentação, será divulgada no site da
Revista Novos Saberes (http://app.catolicasc.org.br/ojs/index.php/NovosSaberes/index), até dia 30 de
agosto de 2019.

4.3 Serão considerados critérios de avaliação dos trabalhos:
- relevância do tema;
- adequado delineamento do objeto da pesquisa e do problema jurídico;
- seleção e manejo adequado da bibliografia pertinente;
- estar relacionado com o tema do Congresso, por meio dos temas dos workshops;
4.4 A constatação de ilegalidade ou fraude, em especial a prática de plágio, em trabalho importará em
cancelamento do processo de submissão e de avaliação.
5 - Da apresentação
5.1 Os trabalhos serão apresentados nos dias 11 e 12 de setembro de 2019, no Centro Universitário
Católica de Santa Catarina, em Joinville, a partir das 14:30 horas.
5.2 A ordem de apresentação estará exposta na lista de aprovação.
5.3 Os trabalhos serão apresentados a um grupo de professores que fará colocações com o intuito de
colaborar com a pesquisa.
5.4 Os autores terão até 20 minutos para apresentar cada trabalho e poderão usar recursos de mídia,
conforme disponibilizado pelo Centro Universitário Católica de Santa Catarina.
5.5 Os autores que tiverem seus trabalhos aprovados e apresentados receberão “certificado de
aprovação e de apresentação de trabalho”, no Congresso Luso-Brasileiro de Direito Constitucional.
Joinville, 15 de junho de 2019.
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