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EDITAL UESC Nº 108 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES E CHAMADA DE OFICINAS E MINICURSOS 

XIX SEMANA JURÍDICA DA UESC – DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA HOMENAGEM AO GOVERNADOR 

WALDIR PIRES. 

 
A Reitora da Universidade Estadual de Santa Cruz – UESC, no uso de suas 
atribuições, torna pública a abertura das inscrições e chamadas de trabalhos para o 
XIX SEMANA JURÍDICA DA UESC – DEMOCRACIA, DIREITOS HUMANOS E 
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL: UMA HOMENAGEM AO GOVERNADOR 
WALDIR PIRES, AÇÃO esta ligada ao PROJETO DE EXTENSÃO “PROGRAMA 
EXTENSIONISTA EM DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS DO CURSO DE 
DIREITO DA UESC – PEX-DCJUR” nos termos e condições estabelecidos neste 
Edital. 
 
1. DOS OBJETIVOS 
O Evento se propõe a oferecer, em estratégia tradicional já empregada a quase vinte 
anos e de forma continuada, pelo Departamento de Ciências Jurídicas (DCIJUR) da 
Universidade Estadual de Santa Cruz (UESC), abordagens teórico-práticas a 
respeito de temas correntes e contemporâneos em diversas áreas do Direito Público 
e Privado e dos Direitos Processuais – sem, contudo, se desvincular de novas 
tendências em cidadania, democracia e direitos humanos e os diálogos que 
caminham na reflexão da profissionalização das diversas carreiras que circundam a 
área. 
 
Para o ano de 2018 a temática geral do evento será “Democracia, Direitos Humanos 
e Desenvolvimento Sustentável” – diante das demandas conjunturais das eleições 
federais e regionais e dos desafios ligados à promoção dos direitos humanos e 
fundamentais e da sustentabilidade ambiental e etnoterritorial no país.  
 
Sensível ao papel institucional que o homenageado logrou para esta Universidade 
seu nome assume, para este ano, o epíteto deste Evento que abaixo se figura. 
 
2. DA DATA E DO LOCAL DO EVENTO 
O Evento ocorrerá no Auditório e Foyer do Centro de Arte e Cultura Governador 
Paulo Souto e nas dependências do Pavilhão do Juizado (Auditório e salas de aulas 
do 3º Piso) da Universidade Estadual de Santa Cruz entre as 7h30 às 22h dos dias 
17 a 19 de outubro de 2018. 
 
2. DAS INSCRIÇÕES DO EVENTO 
Todas as inscrições neste evento são GRATUITAS e realizadas, exclusivamente, no 
sítio virtual https://semjuruesc2018.eventbrite.com.br, de acordo com as condições e 
prazos abaixo estabelecidas. 
1ª FASE: DAS PROPOSTAS EXTERNAS DE OFICINAS E MINICURSOS 
As inscrições de Oficinas e Minicursos (O&M’s), como primeira fase de organização 
deste Evento, ocorrerão entre os dias 20 de julho a 15 de agosto de 2018, 
impreterivelmente.  
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Poderão participar desta etapa, para submissão de seus O&M’s, Docentes em 
ensino superior e/ou Pesquisadores vinculados a Grupos de Pesquisa cadastrados 
no CNPq, que atuem em áreas de Ciências Sociais ou Ciências Sociais Aplicadas e 
que possuam afinidade com o tema geral acima retratado através do hiperlink do 
Evento. 
 
Serão dadas preferências, dentre as inscrições realizadas nesta fase, às propostas 
de O&M’s que se dialoguem com assuntos ligados à temática geral do evento – tais 
como “Democracia, Direitos Humanos e Justiça de Transição”, “Territórios de direitos 
dos Povos e Comunidades Tradicionais”, “Gênero & Diversidade Sexual”, “Gestão, 
Governança e Desenvolvimento Sustentável”, “Direito Internacional, migrações, 
refúgio e proteção da pessoa humana”, “Controle do gastos e combate à corrupção 
no âmbito público e privado”, “Relações privadas e novos direitos” e “Inovações 
jurídicas do novo Código de Processo Civil”. 
 
É limitada a submissão de uma única inscrição de O&M’s por interessado 
compondo-se de, no máximo, 02 (dois) coordenadores-proponentes – exigindo-se, 
em formulário próprio informado no sítio virtual acima, a anotação de nome(s) 
completo(s), contato telefônico e e-mail, dentre outros dados de, pelo menos, um 
dos interessados. A inscrição de um com a citação do outro, se for conjunta a 
proposta do O&M’s, valida a participação de ambos no Evento.  
O(s) proponente(s) poderão informar, também, a inscrição de, até, 02 (dois) 
monitores que os auxiliem nas etapas de realização de seu GT no decurso deste 
Evento.  
 
A Universidade Estadual de Santa Cruz não se responsabiliza por despesas 
pessoais de deslocamento ou quaisquer outras para além da locação física e dos 
meios audiovisuais solicitados a esta na execução de sua proposta de O&M’s, se 
aprovada. 
 
A duplicidade de propostas incorrerá, à Coordenação Geral do Evento, no exame da 
proposta mais recente feita pelo interessado desprezando-se, assim, as propostas 
similares anteriores. 
 
Nesta fase é dada à Coordenação Geral deste Evento analisar os pedidos em 
conjunto e julgar, de forma colegiada, quais os O&M’s que se figurarão na proposta 
detalhada deste Evento até o dia 22 de agosto de 2018. 
 
Os coordenadores em O&M’s aprovados são inteiramente responsáveis pela 
execução de sua atividade e serão informados, por esta Coordenação, sobre a dia e 
a hora, o local, os controles de presenças e os recursos audiovisuais, se solicitados 
de forma prévia à Organização deste Evento.  
 
A atividade, em si, terá a duração de duas horas aulas e será agendada à 
conveniência desta Coordenação Geral do Evento, por áreas temáticas afins, entre 
as tardes (ou na sessão de 14h-15h40, ou na sessão de 16h-17h40) dos dias 17 e 
18 de outubro de 2018. 
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2ª FASE: DAS INSCRIÇÕES DE OUVINTES E CARGA HORÁRIA DO EVENTO 
As inscrições de ouvintes ocorrerão entre os dias 16 a 30 de setembro de 2018 e, 
caso ainda haja vagas remanescentes (dentre as 660 disponíveis ao público, em 
geral) estas serão estendidas, em quantidade e prazo, de acordo com a 
conveniência da Coordenação Geral deste Evento. 
 
É aberta a toda a comunidade acadêmica, profissional e externa à UESC as 
inscrições para a participação plena de toda a programação aqui disposta entre 
sessões magnas, mesas de debates e oficinas e/ou minicursos a partir do sítio de 
inscrições a ser informado para o Evento. 
 
O credenciamento para a participação nas Mesas de Diálogos e outros havidos no 
Auditório do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto ocorrerá durante todo 
o primeiro dia do Evento – ou seja, no dia 17 de outubro de 2018.  
 
Já as inscrições para as Oficinas e Minicursos (O&M’s) ocorrerão, impreterivelmente, 
até às 14h do dia 17 de outubro de 2018 para atender às vagas limitadas por 
atividade vespertina. 
 
3. DA PROGRAMAÇÃO DO EVENTO 
A programação deste Evento, embora já estruturada (vide sítio virtual do Evento) 
entre as sessões de mesas dos palestrantes e seus temas de falas à mesa e entre 
as Oficinas e Minicursos (O&M’s) aprovados, será confirmada no sítio virtual 
https://semjuruesc2018.eventbrite.com.br e nas redes sociais a partir do dia 25 de 
agosto de 2018. 
 
4. DAS CERTIFICAÇÕES NO EVENTO 
As certificações serão estabelecidas, a cada categoria de participação, da seguinte 
forma: 
a) A participação, em 75% (setenta e cinco por cento), das atividades gerais 
deste evento no Auditório e Foyer do Centro de Arte e Cultura Governador Paulo 
Souto conferirão, ao Ouvinte, carga horária de 24 (vinte e quatro) horas em sua 
certificação geral do Evento. 
b) A participação efetiva nas Oficinas e Minicursos deste Evento conferirá, ao 
participante, certificação própria com carga horária de 04 (quatro) horas. 
c) Já a participação como monitoria, Coordenação Geral, Coordenação 
Científica e Apresentação de Oficinas e/ou Minicursos seguirá conforme 
regulamentação interna da Pró-Reitoria de Extensão desta Universidade. 
 
5. CRONOGRAMA & COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 
Salvo alterações posteriores, sob encargo exclusivo da Coordenação Geral do 
Evento, segue-se o cronograma abaixo. 

Lançamento deste Edital 20 de julho de 2018 

Inscrição de Oficinas e Minicursos 20 de julho a 15 de agosto de 2018 

Resultados de Oficinas e Minicursos 
aprovados para o evento 

Até 22 de agosto de 2018 

Inscrições de Ouvintes no Evento 16 a 30 de setembro de 2018 

Realização do Evento 17, 18 e 19 de outubro de 2018 
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Sem prejuízo da formação de Comissão Científica, no futuro e entre os 
Coordenadores dos GT’s aprovados, têm-se como Coordenação Geral do Evento os 
docentes do Departamento de Ciências Jurídicas o Prof. Dr. Clodoaldo Silva da 
Anunciação, o Prof. Dr. Guilhardes de Jesus Junior, o Prof. Dr. Laurício Alves 
Carvalho Pedrosa, a Profa. Ma. Lilian de Brito Santos, o Prof. Me. Valdir Farias 
Mesquita, o Prof. Dr. Wagner de Oliveira Rodrigues – além da Comissão Discente 
nomeada pelo Centro Acadêmico João Mangabeira (CAJAM) do DCIJUR/UESC. 
Dúvidas e outras considerações podem ser feitas pelo telefone (73) 3680.5097 e 
pelo e-mail semjuruesc2018@gmail.com. 

 
 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 13 de julho 2018. 
 

 
 

ADÉLIA MARIA CARVALHO DE MELO PINHEIRO 
REITORA 
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