
 
 

II SEMANA ACADÊMICA DE DIREITO DA UNIVILLE – SADU 

 
 

CHAMADA DE COMUNICAÇÕES PARA A II SEMANA ACADÊMICA 

 DE DIREITO DA UNIVILLE - SADU 

 

Prezada Comunidade Acadêmica, 

A Semana Acadêmica de Direito da Univille –  SADU será realizada entre os dias 
06 e 10 de novembro de 2017 e representa um projeto para a aproximação do corpo 
discente e docente dos pilares universitários: o ensino, a pesquisa e a extensão. A 
temática deste ano será: 20 ANOS EM DEFESA DOS DIREITOS HUMANOS E 
JUSTIÇA SOCIAL. NOSSO COMPROMISSO! Assim, com objetivo de se tornar uma 
oportunidade de troca de experiências, valores e informações de pesquisas, a SADU 
visa à consolidação de uma cultura acadêmica comprometida com a formação jurídica 
de excelência e atualizada, sensível às demandas do Direito na contemporaneidade.  

A SADU busca ser um espaço para a publicização e debates de pesquisas jurídicas 
realizadas pela comunidade acadêmica de nossa Cidade e Região. Ao final, as 
comunicações enviadas aos Grupos de Trabalho serão reunidas para a publicação 
dos Anais do Evento em formato eletrônico. 

DATAS IMPORTANTES: 

SADU: 06 a 10 de novembro de 2017 

Grupos de Trabalho: 06 a 09 de novembro de 2017, 8h às 12h 

Encaminhamento de Resumos: de 05/10/2017 a 16/10/2017 

Publicação dos resultados dos Resumos: 27/10/2017 

Encaminhamento do Artigo Completo: 30/11/2017 

Para participar é fácil, escolha um dos Grupos de Trabalho ofertados e 
encaminhe seu trabalho científico seguindo os passos a seguir:  

 GRUPOS DE TRABALHO: 

GT 01 - DIREITO, EDUCAÇÃO E INFÂNCIA 

Professores Organizadores: Profa. Dra. Rosânia Campos e Profa. Mestranda 
Janaína Silveira Soares Madeira. 



Ementa: Do entendimento da Infância enquanto categoria conceitual e campo de 
conhecimento e suas intersecções com o Direito e a Educação, parte o GT Direito, 
Educação e Infância na proposição deste debate multideterminado, que perpassa os 
direitos humanos. Neste sentido, se propõe problematizar a infância a partir de 
questões jurídicas e educacionais, considerando aspectos históricos, sociais, culturais, 
estéticos, políticos e econômicos e seus desdobramentos, bem como políticas 
públicas nacionais e internacionais. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Educação; Infância.  

 

GT 02 - SEGURANÇA PÚBLICA 

Professores Organizadores: Prof. Ms. Waldemar Moreno Junior; Profa. Ms. Karina 
Camargo Boaretto e Prof. Ms. Frederico Wellington Jorge. 

Ementa: Problematizar a segurança pública, em uma perspectiva interdisciplinar, 
apoiado pelas pesquisas realizadas pelo Observatório de Segurança Pública. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Segurança Pública; Direito Penal e Processo 
Penal. 

 

GT 03 - DIREITO DO TRABALHO E PREVIDENCIÁRIO 

Professores Organizadores: Prof. Dr. Luis Felipe do Nascimento Moraes; Prof. 
Mestranda Janaína Silveira Soares Madeira; Profe. Ms. Cloves Fernandes Barbosa; 
Prof. Esp. Anna Lethicia dos Santos e Prof. Ms. Carlos Alberto Hartwig. 

Ementa: O GT Direito do Trabalho e Previdenciário busca articular estudos de caráter 
jurídico e crítico aos aspectos atuais da globalização, ultraliberalismo, direitos 
humanos, reformas na legislação, movimentos sociais e suas repercussões no mundo 
do trabalho e impactos na seguridade social. Realizando o debate contemporâneo 
sobre as questões de direito do trabalho e previdenciário; relações de trabalho e 
regulação; previdência, risco e seguros.  

Palavras-chave: Direitos Humanos; Direito do Trabalho. Direito Previdenciário. 

 

GT 04 - DIREITOS HUMANOS E JUSTIÇA SOCIAL 

Professores Organizadores: Profa. Dra. Fernanda Brandão Lapa; Profa. Dra. Luana 
de Carvalho Silva Gusso; Prof. Dr. Claudio Melquiades Medeiros; Prof. Dr. Leandro 
Gornicki Nunes; Profa. Ms. Helena Schiessl Cardoso; Professora Ms. Sirlei de Sousa. 

Ementa: O GT Direitos Humanos e Justiça Social destina-se a refletir, debater e 
problematizar a situação da prevenção, da promoção e da defesa dos direitos 
humanos no Brasil e no mundo. Ademais busca provocar o debate de temáticas 
contemporâneas que colocam em risco a ampliação desses direitos, como a situação 



migratória; a responsabilidade de empresas transnacionais; a situação das mulheres 
no sistema prisional, as grandes hidrelétricas no Brasil; os direitos de moradia e 
alimentação adequadas; demarcação de terras indígenas; a criminologia, a exclusão 
social e prisional; dentre outros temas que ilustram os desafios de garantir os direitos 
humanos e a cidadania para a sociedade em geral. 

Palavras-chave: Direitos Humanos; Democracia; Justiça Social 

 

GT 05 - CONSTITUCIONALISMO E JUSTIÇA 

Professores Organizadores: Prof. Ms. Nestor Castilho Gomes; Prof. Ms. João Fabio 
Fontoura; Prof. Ms. Mariana Datria Schulze; Profa. Dra. Luana de Carvalho Silva 
Gusso; Prof. Dr. Belini Meurer. 

Ementa: Refletir sobre o constitucionalismo pós-moderno. A construção de um espaço 
latino americano para os desafios do séc. XXI. Efetividade dos direitos fundamentais e 
os “novos” direitos. O papel do Estado enquanto agente transformador da nova 
realidade. Instrumentos para a defesa dos direitos fundamentais. Os dilemas da 
soberania. O significado de um constitucionalismo democrático. Teoria do Direito. 
Hermenêutica. Filosofia do Direito. Sociologia do Direito. História do Direito. 

Palavras-chave: Direitos Humanos. Direito Constitucional. Justiça Social. 

 

GT 06 - DIREITO, INOVAÇÃO E DESENVOLVIMENTO 

Professores Organizadores: Profa. Dra. Patrícia de Oliveira Areas; Prof. Ms. 
Frederico Wellington Jorge. 

Ementa: Um dos aspectos interessante nessa abordagem é a tematização da 
inovação como uma das principais ferramentas para o desenvolvimento das nações, 
tanto sob a perspectiva de crescimento econômico e comércio internacional, e até 
mesmo para solução de problemas como fome, miséria, enfermidades, avanços 
tecnológicos, etc. Aborda problematizações que envolvam atores estatais e não-
estatais focando o Direito Econômico, o Direito Internacional Econômico, a Análise 
Econômica do Direito, o Direito a Inovação reconhecendo que tais fenômenos jurídicos 
atingem a sociedade econômica internacional e podem afetar o processo de 
concretização e de efetivação do desenvolvimento (econômico) sustentável.  

Palavras-chave: Direitos Humanos; Inovação; Desenvolvimento Sustentável. 

 

1º. Passo: Envio do Resumo 

1. O envio dos resumos para a seleção será realizado pelo email: 
sadu@univille.br do dia 05/10/2017 a 16/10/2017, 
 

2. Neste email deverá conter a escolha de 01 (um) dos Grupos de Trabalho 
Propostos, no qual o trabalho deverá estar inscrito. Os resumos poderão ser 



realizados em até 300 palavras, em Arial 12, conforme ABNT, abordando um 
breve histórico da proposta, delimitação dos objetivos, relevância acadêmico-
científica-social, metodologia, resultados finais ou preliminares. 
 

3. A divulgação dos resumos aprovados será feita na página do Curso de Direito, 
bem como por edital, até o dia 27 de outubro de 2017.  

 
4. Os critérios de avaliação dos resumos serão: i) originalidade do trabalho e 

relevância do tema; ii) pertinência do título e adequação ao escrito; iii) 
indicação do problema; iv) clareza do objeto de estudo e dos objetivos; v) 
metodologia utilizada; vi) correlação de dados e resultados; vii) conclusão que 
responda a problematização; viii) qualidade da redação e ix) respeito as 
normas de linguagem. 

 
5. Todos os resumos serão analisados pela Comissão Cientifica do evento, a qual 

somente aceitará os trabalhos que respeitarem as normas, descritas nesta 
página, em um limite por GT de até 05 resumos. 
 

2º. Passo: A Comunicação Oral 

1. A apresentação oral dos trabalhos será realizada mediante a inscrição de 
participação na II Semana Acadêmica de Direito da Univille - SADU. 
 

2. Os Grupos de Trabalho – GT ocorrerão entre os dias 06 e 09 de novembro, 
das 8h às 12h, conforme programação abaixo, que poderá ser modificada: 

 
06.11.2017 - segunda-feira 
GT 01 - Direito, Educação e Infância – Sala C-205 
GT 05 - Constitucionalismo e Justiça – Sala C-206 
 
07.11.2017 - terça-feira 
GT 04 - Direitos Humanos e Justiça Social – Sala C-206 
 
08.11.2017 - quarta-feira 
GT 02 - Segurança Pública – Sala C-205 
GT 06 - Direito, Inovação e Desenvolvimento – Sala C-206 
 
09.11.2017 - quinta-feira 
GT 03 - Direito do Trabalho e Previdenciário – Sala C-205  

 
3. Os trabalhos selecionados deverão ser apresentados no tempo máximo de 15 

minutos. Será disponibilizado datashow e computador.  
 

4. A Coordenação dos GTs será responsável pela organização das 
apresentações e dos debates. 

 
3º. Passo: O Envio do Artigo Completo 

1. Após a aprovação do resumo, os artigos completos deverão estar assim 
organizados: Título; Nome(s) do(s) autor(es), filiação acadêmica e e-mail; 
Resumo e palavras-chave em português; texto (introdução, desenvolvimento e 
considerações finais) e referências bibliográficas.  
 



2. O artigo completo deverá apresentar de 05 a 15 páginas, em espaço 1.5, 
formato Word for Windows, letra tipo Arial, tamanho 12, layout 2,5 (superior, 
inferior, esquerdo e direito), justificado e seguir as normas de citação e 
referências da ABNT).  

 
3. Os autores são inteiramente responsáveis pelo conteúdo dos artigos 

apresentados.  
 

4. Com a remessa do artigo completo os autores e coatores autorizam a 
Comissão Organizadora do evento a publicar seus trabalhos nos Anais da II 
SADU. 

 
4º. Passo: ANAIS 

 
1. Para a publicação nos Anais do Evento, o artigo completo deverá ser 

submetido até o dia 30 de novembro de 2017, pelo email: sadu@univille.br 
 

2. Os artigos completos apresentados serão publicados como Anais da II 
Semana Acadêmica de Direito da Univille - SADU, em link na página do 
Curso de Direito da Univille. 

 

FICHA DE INSCRIÇÃO 

São estas as informações que deverão conter para a submissão do Resumo por email. 
Vocês poderão anexar a seguinte ficha preenchida no email: sadu@univille.br .  

1. Grupo de Trabalho 
 
 

2. Titulo da Comunicação: 
 
 

Nome 1° autor:                                                          

 
Filiação Institucional: 

 
Email: 

 
 

Nome 2° autor:                                                          

 
Filiação Institucional: 

 
Email: 



 
 

Nome 3° autor:                                                          

 
Filiação Institucional: 

 
Email: 

 
 

 Adicionar Autor 

Escreva a seguir o resumo que deverá até conter 300 palavras, abordando um breve 
histórico da proposta, delimitação dos objetivos, relevância acadêmico-científica-
social, metodologia, resultados finais ou preliminares. 

Resumo:  

ADICIONAR O RESUMO 
 

 

PROMOÇÃO E CONTATO 

Curso de Direito da Univille: (47) 3461-9045  
Setor de Eventos da Univille: (47) 3461 9004 
 
www.univille.br  
direito@univille.br 
sadu@univille.br  
 
 


