
 

 

 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS E APRESENTAÇÃO DE 
GT’S DO XXV ERED/ERAJU – SÃO LUÍS 2016 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Edital nº 001/2016 

 

 

 

Chamada de artigos para apresentação no XXV Encontro Regional 
de Estudantes de Direito (ERED) / Encontro Regional das Assessorias 
Jurídicas Universitárias (ERAJU) da Regional Nordeste 03 da Federação 
Nacional dos Estudantes de Direito (FENED), que ocorrerá na cidade de São 
Luís/MA, no Campus Dom Delgado (Bacanga) da Universidade Federal do 
Maranhão (UFMA), entre os dias 21 e 24 de abril de 2016. 
 
 
CAPÍTULO I - DA AUTORIA E DOS GRUPOS DE TRABALHO 
 
Art. 1º. Os artigos poderão ser escritos por até três autorxs, mediante inscrição 
de todxs xs autorxs, sendo estes graduandxs e/ou graduadxs. Cada autxr 
poderá submeter até 02 (dois) artigos para apresentação no evento, desde que 
para GTs diferentes. 
 



 

 

Art. 2º. São Grupos de Trabalho do XXV ERED: 
I – Acesso à justiça e meios alternativos de resolução de conflitos; 
II – Educação jurídica, pesquisa, extensão e assessorias jurídicas 
populares; 
III – Direitos sociais e políticas públicas; 
IV – Direito à cidade e transporte público como direito social; 
V – Mídia, direito penal e direitos humanos; 
VI – Desenvolvimentismo,direitos ao território e direito ao bem viver; 
VII – Direito das comunidades tradicionais, cultura e resistência aos 
processos de marginalização; 
VIII – O Brasil e os Sistemas Internacionais de Proteção aos Direitos 
Humanos; 
IX – Direito e negritude; 
X – Direito da população LGBT; 
XI – Direito e questão de gênero. 

 
 
CAPÍTULO II – DOS PRAZOS 
 
Art. 3º Os resumos dos artigos serão recebidos entre o período de 04 de 
fevereiro de 2016 até 07 de março de 2016. 
 
Art. 4º. A carta aceite será enviada axs autorxs a medida que os resumos 
submetidos forem apreciados pelxs avaliadorxs, a fim de facilitar a produção do 
artigo completo. 
 
Art. 5º. A divulgação do resultado geral dos resumos aprovados para 
submissão do artigo completo e comunicação oral ocorrerá até o dia 11 de 
março de 2016. 
 
 
 
CAPÍTULO III – DA SUMISSÃO DOS RESUMOS DO ARTIGO 
 
Art. 6º. O resumo do artigo deverá ser enviado para o e-mail 
xxvered@gmail.com, indicando no ASSUNTO do e-mail a modalidade 
“COMUNICAÇÃO ORAL” e o Grupo de Trabalho (GT) escolhido, solicitando-se 
o envio de duas versões do resumo em arquivos PDF. distintos:  

I – Versão não identificada contendo: título do trabalho, Grupo de 
Trabalho correspondente (conforme anexo I) e resumo de 100 a 



 

 

250 palavras e o número máximo de cinco palavras-chave (de 
acordo com a NBR 6028 da ABNT).  
II – Versão identificada contendo: a identificação dxs autorxs, 
Grupo de Trabalho correspondente (conforme anexo I) e resumo de 
100 a 250 palavras e o número máximo de cinco palavras-chave 
(de acordo com a NBR 6028 da ABNT). 

 
Art. 7º. A comissão científica confirmará o recebimento do resumo para x autorx 
que efetuou o envio e, em seguida, encaminhará a versão não identificada 
para xs professorxs e juristas convidadxs a compor a banca científica. 
 
Art. 8º. Após receber o resultado da avaliação individual, a comissão científica 
enviará a carta aceite axs autorxs, a fim de facilitar a produção do artigo 
completo. 
 
 
 
CAPÍTULO IV – DO ARTIGO COMPLETO 
 
Art. 9º. O envio do Artigo completo para a publicação nos anais do evento 
ocorrerá após a publicação dos resumos dos artigos selecionados, até o dia 11 
de abril de 2016, devendo conter: 
I – Nome completo dx(s) autorx(s) do artigo; 
II – Título do artigo em português, em negrito e caixa alta; se houver subtítulo, 
este deverá estar em caixa baixa e sem negrito; 
III – Resumo e palavras-chave em língua portuguesa; 
IV – Possuir de 10 a 15 laudas, contabilizando resumo, introdução, 
desenvolvimento, considerações finais e referências. 
V – Quanto à formatação, fonte “Arial”; corpo 12; alinhamento justificado; 
entrelinhas com espaçamento 1,5; recuo de 2,0 cm na primeira linha; margem: 
superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm; os tópicos e subtópicos 
devem ser alinhados a esquerda e conter um texto relacionados a eles (NBR 
6034/2003); 
VI – Citação autor-data, as notas de rodapé explicativas (se houver) e as 
referências devem obedecer às regras da ABNT: NBR 10520/2002, NBR 
6022/2003 e NBR 6023/2002. 
 
 
 
 



 

 

 
CAPÍTULO V – DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
Art. 10. Para mais informações: 
 Facebook do XXV ERED / ERAJU: facebook.com/xxvered. 
 Site do XXV ERED / ERAJU: xxvered.wix.com/2016. 
 Email do XXV ERED / ERAJU: xxvered@gmail.com. 
 
Art. 11. Casos omissos deste Edital serão resolvidos pela Comissão 
Organizadora do XXV Encontro Regional de Estudantes de Direito. 
 
 

São Luís, 04 de fevereiro de 2016. 

 

 

Amanda Cristina de Aquino Costa 

Comissão Organizadora do XXV Encontro Regional XXV Encontro Regional de 

Estudantes de Direito (ERED) / Encontro Regional das Assessorias Jurídicas 

Universitárias (ERAJU) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ANEXO I 

GRUPOS DE TRABALHO E EMENTAS 
 

 

a) GT 1 – Acesso à justiça e meios alternativos de resolução de 
conflitos: teoria e prática da prestação jurisdicional; efetividade da justiça; 
direito constitucional do acesso à justiça; devido processo legal; limitações do 
poder judiciário; novos meios de resolução de conflitos; mediação; conciliação; 
arbitragem; pluralismo jurídico; boas práticas no Poder Judiciário; inovações 
legislativas. 

b) GT 2 – Educação jurídica, pesquisa, extensão e assessorias 
jurídicas populares: concepções e práticas de pesquisa na seara jurídica; 
reflexões e experiências de extensão universitária nos cursos de Direito; 
assessoria jurídica popular (AJP), educação popular e educação jurídica; 
formas de abordar o Estado e o Direito com a reflexão crítica da educação 
jurídica, baseada em práticas emancipadoras; discutir a ideologia na educação, 
nas produções técnica e acadêmica; os espaços de prática jurídica dentro e 
fora das IES; a educação jurídica na perspectiva popular e interdisciplinar; 
diferenças entre educação formal, não formal e popular; advocacia popular e o 
debate sobre os serviços jurídicos alternativos, práticas jurídicas insurgentes, 
advocacia estratégica em direitos humanos e outras abordagens presentes na 
Rede Nacional de Advogados Populares (RENAP),escritórios de direitos 
humanos e organizações não-governamentais; sistematizar e resgatar o 
histórico de experiências das assessorias com os movimentos e grupos sociais, 
sobretudo na América Latina; especialmente a luta das mulheres assessoras 
populares, no contexto dos feminismos e outras importantes bandeiras, como a 
da diversidade sexual e a negritude.  

c) GT 3 – Direitos sociais e políticas públicas: teoria e prática da 
concretização de direitos sociais por meio da promoção de políticas públicas; 
efetividade dos direitos sociais; oferta, ausência e resultados de políticas 
públicas; judicialização das políticas públicas; controle judicial de políticas 
públicas; questões relacionadas às políticas públicas voltadas para a garantia 
dos direitos sociais à educação, à saúde, à alimentação, ao trabalho, à 
moradia, ao transporte, ao lazer, à segurança, à previdência social, à proteção 
à maternidade e à infância, e à assistência aos desamparados; movimentos 
sociais e demandas por políticas públicas. 

d) GT 4 – Direito à cidade e transporte público como direito 
social: a função social da cidade e da propriedade como instrumentos de 
gestão urbana; os instrumentos do estatuto da cidade como controle social da 



 

 

desigualdade territorial; o plano diretor e o ordenamento das cidades; novas 
identidades urbanas e construção de subjetividades; governos locais, gestão 
urbana e ordenamentos das cidades; demandas cidadãs e movimentos sociais 
urbanos; redes urbanas e serviços para a população; poder local, participação 
cidadã e políticas públicas; conflitos socioambientais e desenvolvimento local; 
cidade corporativa, produção imobiliária, grandes equipamentos; centralidades, 
expansão urbana e dispersão urbana; cultura, patrimônio, espaço comum: 
sociabilidade, urbanidade e cidadania; acesso a terra urbanizada e o direito à 
moradia; uso do espaço: interesse público, paisagem urbana e ambiente; 
movimentos, ativismos sociais e institucionalidades: estratégias e ações na 
conquista de direitos; judicialização do planejamento urbano: planos nacionais, 
estaduais e locais; transporte público urbano como direito social; direito à meia 
passagem; plano nacional, estaduais e municipais de transporte público 
urbano. 

e) GT 5 - Mídia, direito penal e direitos humanos: violações aos 
direitos humanos na mídia; incitação midiática ao ódio; redução da maioridade 
penal; vingança privada, linchamento e crítica à política criminal; violência 
policial; estatuto do desarmamento; violência urbana; violência policial; direitos 
humanos; garantismo penal; direito penal e processual penal constitucional; 
criminologia crítica; sistema penal e cidadania; guerra às drogas; sistema 
punitivo; políticas públicas de segurança. 

f) GT 6 – Desenvolvimentismo, direitos ao território e direito ao 
bem viver: direito dos povos indígenas; direito das comunidades tradicionais e 
quilombolas; proposta de emenda constitucional (PEC) 215; desastres 
socioambientais causados pelos empreendimentos das grandes empresas e a 
conivência do poder público; a (re)existência de comunidades tradicionais 
diante do modelo de produção empregado; concentração de terras e conflitos 
agrários; direito ao território; direito ao bem viver; Movimento dos Sem Terra 
(MST); bancada ruralista e a defesa dos interesses dos grandes proprietários 
de terra. 

g) GT 7 – Direito das comunidades tradicionais, cultura e 
resistência aos processos de marginalização: discriminação e sistemas de 
opressão contra religiões de matriz africana; arguição direta de 
inconstitucionalidade (ADI) 443; ensino religioso nas escolas (ADI 4439); 
abordagem de religiões de matriz africana no ensino jurídico; frente 
parlamentar evangélica e a privação do direito à religiosidades não cristãs; 
invisibilidade de religiões de matriz africana no Congresso Nacional. 

h) GT 8 – O Brasil e os Sistemas Internacionais de Proteção aos 
Direitos Humanos: proteção aos direitos humanos nos níveis nacional e 
internacional; combate internacional às violações aos direitos humanos no 



 

 

Brasil; direitos humanos nos diplomas internacionais; proteção multinível aos 
direitos humanos; condenações do Brasil da Corte Interamericana de Direitos 
Humanos e eficácia das decisões; Sistema Internacional e Interamericano de 
Proteção aos Direitos Humanos. 

i) GT 9 – Direito e negritude: teoria e prática dos crimes de racismo 
e injúria racial; direito das comunidades quilombolas; quilombos urbanos; 
guerra às drogas; redução da maioridade penal; extermínio da juventude negra; 
políticas públicas para a mulher negra e jovem; diásporas africanas, memória e 
identidade negra; saúde da população negra; ações afirmativas; movimento 
negro e demanda por políticas públicas. 

j) GT 10 – Direito da população LGBT: combate à 
cisheteronormatividade; resistência LGBT; cultura LGBT; transfeminilidade; 
transmasculinidade; identidades não binárias; lesbianidade e resistência. 
Bissexualidade; educação sexual e gênero nas escolas; estatuto da família e 
outros projetos conservadores; criminalização da lgbtfobia; população lgbt 
negra e periférica. 

k) GT 11 – Direito e questão de gênero: representação política 
feminina; mulheres nos espaços jurídicos; feminismo negro; transfeminilidade; 
mulheres lésbicas e bissexuais; discurso de resistência; projeto de lei 
5069/2013 e outros projetos conservadores; neuroatipicidade e feminismo; 
violência sexual e cultura do estupro; gordofobia e marginalização do corpo 
feminino; lei Maria da Penha; lei do feminicídio. 

 
 

 

 


