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II Seminário de Filosofia, Direito e Educação da Baixada Fluminense 

Coordenação do Núcleo de Educação à Distância (NEAD/UNIG) 

Revista de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas 

 

EDITAL Nº 01/2021 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 

A Coordenação do Núcleo de Educação à distância (NEAD) da Universidade Iguaçu 

(UNIG) torna pública a chamada de apresentação de resumos expandidos para 

graduandos, professores e pesquisadores, para participarem do II Seminário de 

Filosofia, Direito e Educação da Baixada Fluminense, a ser realizado entre os dias 27, 

28 e 29 de outubro de 2021. 

Objetivos: Perceber a atual conjuntura da sociedade brasileira, buscando uma análise 

crítica capaz de identificar o povo e sua relação com a busca por uma sociedade mais 

justa, pautando-se em princípios éticos.  

Demonstrar ao estudante que a filosofia é fundamental para seu desenvolvimento 

pessoal e profissional, fazendo com que o participante reflita e aplique a mesma em seu 

dia a dia, inserindo-se assim na sociedade com uma visão mais ampla e crítica da 

realidade e com um olhar distanciado em relação ao senso comum, não sendo, desta 

forma, facilmente influenciado ou manipulado por opiniões alheias em sua vida. 

O II Seminário de Filosofia, Direito e Educação da Baixada Fluminense, objetiva reunir 

pesquisadores, estudiosos, movimentos sociais, agentes e gestores públicos, a fim de 

discutir questões sociais importantes em diversas áreas a partir da temática do respeito 

ao próximo, tentando buscar a satisfação de interesses coletivos e mecanismos de 

efetivação da dignidade da pessoa humana em nossa sociedade. Tem por intuito, 

também, proporcionar à comunidade acadêmica a oportunidade de dialogar por meio de 

debates e apresentações de pesquisas e/ou projetos de pesquisa a partir de resumos 

expandidos dos (as) mesmos (as). 

 

Justificativa: O dia mundial da Filosofia instituído pela UNESCO desde 2002 tem por 

finalidade, através do pensamento filosófico, oferecer “os fundamentos conceituais dos 

princípios e dos valores da paz mundial, sendo eles: a democracia, os direitos humanos, 



a justiça e a igualdade, ou seja, a Filosofia permite consolidar as autênticas bases da 

coexistência pacífica e promove, em um espírito de diálogo e intercâmbio, um amplo 

debate de ideias sobre como o saber contemporâneo evoluiu, circulou e foi 

compartilhado”. Sendo assim, A Universidade Iguaçu (UNIG), primeira universidade da 

Baixada Fluminense a comemorar a data, traz pelo décimo segundo ano atividades 

inerentes ao evento, sendo, de forma inédita, realizado na modalidade à distância por 

meio virtual. Em 2021, dentro de sua programação, também constará o II Seminário de 

Filosofia, Direito e Educação com o tema: Respeitar é humano. 

O evento justifica-se em razão da necessidade de mudanças e melhorias nas temáticas 

abordadas, bem como a imprescindibilidade de inserção dos discentes no contexto das 

necessidades essenciais da sociedade, como meio de complementar a formação cidadã 

que deve permear o desenvolvimento acadêmico, qualquer que seja o segmento. 

 

Grupos de trabalho: Os interessados poderão participar do Seminário e submeter 

resumos expandidos a partir dos cinco grupos de trabalhos a seguir expostos: 

GT1. Direitos Humanos e Direito Humanitário 

Este grupo de trabalho tem como objetivo trazer ao debate a defesa ética dos Direitos 

Humanos e do Direito Humanitário, da livre expressão de manifestações culturais, da 

questão do imigrante, dos grupos minoritários e do anseio por uma sociedade justa sem 

qualquer tipo de discriminação social. 

GT2. Direito civil e a humanização do judiciário  

Este grupo de trabalho discutirá a necessidade, urgente, de se pensar o judiciário de uma 

forma mais célere através de soluções para um melhor andamento e atendimento mais 

direcionado e menos burocrático àqueles que buscam seus Direitos. A busca por uma 

justiça partindo de preceitos ético-filosóficos se faz necessária para a resolução de 

quaisquer conflitos de forma satisfatória, para que a humanização se reflita naquilo que 

entendemos como justo e para que o cidadão possa perceber que o acesso à justiça é 

possível, igualmente, para todos. Tratar-se-á, também, sobre assuntos pertinentes ao 

Direito Civil e suas questões gerais.  

GT3. Direito Penal e Filosofia. 

Este Grupo de Trabalho tem como meta fomentar a discussão acerca do Direito Penal 

em nosso país, bem como tratar sobre questões referentes à criminologia à luz do 

pensamento crítico-reflexivo da hermenêutica filosófica. Tratar-se-á, também, sobre 

questões relacionadas à política de segurança pública, violência urbana, violência 

doméstica e à reforma psiquiátrica na legislação brasileira.  

GT4. Atendimento ao público. 

Diversas profissões atuam diretamente com o público devendo o profissional pautar 

suas ações na ética, na eficiência e na humanização do atendimento. Neste sentido, 

códigos de ética profissionais os direcionam para a práxis em suas atuações. Este grupo 

de trabalho tem como norte discutir e problematizar as questões relacionadas ao 

atendimento ao público nas mais diversas áreas profissionais demonstrando ações 

positivas ou negativas para um amplo debate. O código de defesa do consumidor e seus 

direcionamentos também serão objetos de estudo. Tratar-se-á, também, da questão da 

violência obstétrica com seus aportes jurídicos, médicos e sociais. 



GT5. Educação para todos  

Este grupo de trabalho lançará luz à educação como forma de inclusão e transformação 

econômica e social, bem como as diferentes práticas educativas e modelos aplicados no 

ensino superior e/ou ensino médio, com objetivo de fomentar o debate acerca de novas 

práticas pedagógicas alinhadas ao avanço da tecnologia dinamizando o ensino e 

aprendizagem dos conteúdos disciplinares. Tratar-se-á também de debate sobre o que, 

infelizmente, permeia o cotidiano de muitas instituições educacionais como: Bullying, 

discriminação racial, suicídio, homofobia, xenofobia etc. Tratar-se-á, também, sobre 

questões referentes às legislações da educação e a importância da questão ambiental. 

 

Do Prazo 

Prazo para submissão dos trabalhos: Até dia 18 de outubro de 2021 

- Resumos expandidos com apresentação oral 

-Os trabalhos devem ser submetidos, conforme instruções para elaboração de resumos 

expandidos, ao endereço eletrônico: filosofia111@yahoo.com.br. 

- Os certificados de apresentação serão remetidos, exclusivamente, pelo e-mail 

utilizado pelo pesquisador. A ausência, na apresentação, implicará o não 

recebimento do certificado de apresentação de trabalho acadêmico no II Seminário 

de Filosofia, Direito e Educação da Baixada Fluminense. 

  

Revisão sistemática / meta-análise 

A comissão avaliará a qualidade do resumo expandido, a relevância do tema escolhido, 

o procedimento de busca bibliográfica, os critérios para inclusão dos artigos e o 

tratamento estatístico utilizado. A inadequação de qualquer um dos itens acima 

acarretará na recusa do resumo expandido. 

Os trabalhos de revisão simples de literatura não serão aceitos. 

Será admitido até três trabalhos por autor, em coautoria ou individual. 

Somente os trabalhos classificados e apresentados durante o Seminário constarão dos 

anais que serão publicados na Revista de Ciências Jurídicas e Sociais Aplicadas 

(eletrônica).  

Não será permitida a troca ou inserção de autores, coautores ou instituições, nem 

mesmo alteração no texto, após o envio do resumo expandido; 

Os resumos expandidos de trabalhos selecionados serão apresentados no mesmo dia, em 

horário a ser estipulado pela Comissão. 

O conteúdo do resumo é de inteira responsabilidade de seu (s) autor (es), devendo ser 

revisado inclusive quanto aos aspectos gramaticais; 



 

Instruções para Elaboração do Resumo expandido 

O resumo expandido pode ter, no máximo, até 3 (três) autores que devem ser dispostos 

da seguinte maneira: Primeiro autor, que deve ser o graduando, em segundo lugar pode 

vir a ser um colaborador externo ou um outro graduando, e, por último, o orientador (no 

mínimo graduado). Seus nomes devem vir escritos por extenso, sem abreviar. Caso o 

trabalho tenha somente um autor, este deverá ser, no mínimo, graduado. 

Os trabalhos (resumos expandidos) deverão ser enviados no formato word (.doc), em 

língua portuguesa, de acordo com as regras da ABNT, devendo ter as seguintes 

configurações: 

A) Os títulos e subtítulos deverão ser ordenados da seguinte forma: Título: Times New 

Roman, tamanho14, caixa alta, negrito. Subtítulo: Times New Roman, tamanho12, 

normal, negrito. 

B) Corpo do texto: Times New Roman, tamanho 12, parágrafos justificados, 

espaçamento entre linhas 1,5 cm. 

C) Os resumos expandidos devem ter entre 03 e 06 páginas, incluindo notas de rodapé e 

bibliografia, com a seguinte estrutura: Título, Introdução, Objetivos, Metodologia, 

Discussão, Resultados, Conclusão e Referências bibliográficas. O resumo expandido 

deverá ter no máximo 2000 palavras. 

D) As notas de rodapé não são obrigatórias. Em caso de utilização deverão seguir a 

seguinte formatação: Times New Roman, tamanho 10, espaçamento entre linhas 

simples. 

E) As citações bibliográficas devem estar referenciadas no formato Autor-Data, 

seguindo os padrões internacionais. 

F) Na primeira página deverá estar escrito o título centralizado, o(s) nome(s) do(s) 

autor(es) junto à margem direita e em nota de rodapé, o curso e a linha de pesquisa, com 

um mini currículo de no máximo 3 linhas. 

G) Regras para bibliografia: as referências bibliográficas devem seguir obrigatoriamente 

as normas estabelecidas pela ABNT 2018. 

 

Instruções para envio dos resumos expandidos 

Os resumos expandidos deverão ser encaminhados para o seguinte endereço eletrônico: 

filosofia111@yahoo.com.br, até o dia 18 de outubro de 2021, às 23h59min. 

No corpo do e-mail deverão constar as seguintes informações: 



A) Nome(s) completo do(s) autor(es) do trabalho; 

B) Linha temática referente ao tema abordado, devendo ser indicada, a submissão aos 

seguintes Grupos de Trabalho: 

• GT1. Direitos Humanos e Direito Humanitário 

• GT2. Direito civil e a humanização do judiciário 

• GT3. Direito Penal e Filosofia 

• GT4. Atendimento ao público 

• GT5. Educação para todos 

C) telefone (residencial, profissional e/ou celular). 

D) Instituição ou Programa que esteja vinculado. 

E) No campo assunto deverá ser escrito: GT Seminário  

Obs.: Os autores(as) dos resumos expandidos aprovados receberão e-mail de aceite até o 

dia 25 de outubro de 2021. Importante verificar a correção do e-mail. 

 

Datas e local das apresentações 

As apresentações irão ocorrer de forma online, ao vivo, a partir das instruções 

mencionadas na mensagem do e-mail de aprovação do trabalho. As mesmas ocorrerão 

no dia 29 de outubro de 2021 às 14h.  

 

Instruções para os Trabalhos Aprovados 

Os autores dos trabalhos aprovados deverão encaminhar o resumo expandido do seu 

trabalho, devidamente corrigido, caso tenha sido solicitado, impreterivelmente até o dia 

27/10/2021 para que o mesmo seja publicado na Revista de Ciências Jurídicas e Sociais 

Aplicadas (eletrônica).  

 

Só serão publicados nos anais, os resumos expandidos que, tendo caído em exigência, 

tenham sido reencaminhados corrigidos, até a data limite de 27/10/2021. 

O resumo expandido deverá ter no máximo 2000 palavras, não podendo ser inferior a 

três páginas e não ultrapassando o número de seis páginas (A4). O trabalho deverá 

conter: Título, Introdução, Objetivos, Metodologia, Discussão, Resultados, Conclusão e 

Referências bibliográficas. Tal resumo expandido deverá ser encaminhado para o e-

mail: filosofia111@yahoo.com.br 

 

mailto:filosofia111@yahoo.com.br


A participação no evento e a publicação serão gratuitas. O(s) autor(es) cede(m) o 

texto para a publicação e a divulgação do trabalho, também, de forma gratuita. 

 

Comissão avaliadora: A comissão avaliadora é composta por membros do corpo 

docente do Curso de Direito da Universidade Iguaçu (UNIG). 

 

Organizador do evento: 

Prof. Ms. Rodrigo Bandeira Marra 

 

Equipe de Coordenação: 

Profª Ms. Claudia Antunes Ruas Guimarães 

TI. Gabriel Figueiredo de Souza 

Profª Ms. Paula Guidone Pereira Sobreira (COEX) 

Prof. Ms. Rodrigo Bandeira Marra 

Prof. Ms. Sidnei Castilhos Rodrigues 

Profª Esp. Simone Christina Rebello Barros  

 

Comissão avaliadora dos resumos expandidos: 

Profª Drª. Anna Beatriz Esser dos Santos 

Profª Ms. Carmen Caroline Ferreira do Carmo Nader 

Prof. Ms. Rodrigo Bandeira Marra 

 

Disposições finais 

As questões não previstas neste edital serão resolvidas pela Organização do evento; 

Este edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

Nova Iguaçu, 26 de agosto de 2021. 

 

“Na melhor das hipóteses, poderemos deixar de nos avaliar como “economia”, pelo tamanho do 

nosso PIB, e começarmos a nos avaliar como “sociedade”, pela forma como nos tratamos uns 

aos outros” (Jessé Souza). 


