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EDITAL UESC n. 151/2019. 

ABERTURA DE INSCRIÇÕES DOS EVENTOS 

XX SEMANA JURÍDICA DA UESC – “OS DIREITOS HUMANOS ‘FORA DE 

LUGAR’ E OS OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU 

‘FORA DAS IDEIAS’ NO BRASIL: PARA ONDE VAMOS?”. 

VIII ENPEX – ENCONTRO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO EM DIREITOS 

HUMANOS E FUNDAMENTAIS DA UESC. 

O Reitor da Universidade Estadual de Santa Cruz, no uso de suas atribuições, torna 

pública a Abertura pública das inscrições para os Eventos XX SEMANA JURÍDICA 

DA UESC – “OS DIREITOS HUMANOS ‘FORA DE LUGAR’ E OS OBJETIVOS DE 

DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ONU ‘FORA DAS IDEIAS’ NO BRASIL: 

PARA ONDE VAMOS?” e “VIII ENPEX – ENCONTRO DE PESQUISA, ENSINO E 

EXTENSÃO EM DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS DA UESC” Ações 

vinculadas ao PROJETO DE EXTENSÃO “PROGRAMA EXTENSIONISTA EM 

DIREITOS HUMANOS E FUNDAMENTAIS DO CURSO DE DIREITO DA UESC – 

PEX-DCJUR”, nos termos e condições deste Regulamento. 

 

1. DOS OBJETIVOS 

Os Eventos aqui presentes se propõem a oferecer, em ações já empregadas de 

forma continuada pelo PEX-DCJUR – Programa de Extensão ofertada no 

Departamento de Ciências Jurídicas (DCJUR) da Universidade Estadual de Santa 

Cruz (UESC), abordagens teórico-práticas a respeito de temas contemporâneos em 

diversas áreas científicas do Direito e das Ciências Sociais Aplicadas / Humanidades 

a ele conexas para o território social de impacto da UESC. 

Para o ano de 2019 a temática geral dos Eventos envolverá as relações legais e 

conjunturais entre os desafios sociais e as realidades jurídicas ligadas ao propósito 

dos chamados “ODS’s” – ou, Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, estipulados 

a todo o planeta através da Organização das Nações Unidas (ONU), a partir do ano 

de 2015, como sucedâneo dos “Objetivos do Milênio”, igualmente assumidos por 

todo o globo – e compreender as suas nuances em nível nacional, regional e local. 

 

2. PÚBLICO-ALVO, DATAS E LOCAL DOS EVENTOS. 

Os Eventos se dirigem a toda a comunidade acadêmica, profissional e externa à 

UESC e ocorrerão no Auditório e Foyer do Centro de Arte e Cultura Governador 
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Paulo Souto e demais dependências da Universidade Estadual de Santa Cruz – 

entre as 7h30 às 22h dos dias 16 a 18 de outubro de 2019. 

 

3. PRÉ-INSCRIÇÕES, CREDENCIAMENTO E PARTICIPAÇÃO NOS EVENTOS. 

Todas as inscrições nos Eventos aqui citados são GRATUITAS e feitas, apenas, por 

formulários no sítio virtual https://www.sympla.com.br/semjurods__637850 sob as 

condições gerais e os prazos estabelecidos neste Edital. 

Desde já as inscrições realizadas pelo Diretório Acadêmico João Mangabeira 

(CAJAM), antes da vigência deste Edital, serão ratificadas sem o prejuízo das novas 

inscrições a serem abertas para os Eventos descritos nos termos que se seguem. 

DAS INSCRIÇÕES DE OUVINTES NO EVENTO “XX SEMANA JURÍDICA” 

As pré-inscrições on-line de interessados na “XX Semana Jurídica da UESC” 

ocorrerão entre os dias 01 a 11 de outubro de 2019, impreterivelmente, por meio do 

sítio eletrônico https://www.sympla.com.br/semjurods__637850 

Serão dispostas 660 (seiscentas e sessenta) vagas de participação nesta categoria, 

diante da maior capacidade, assumida no Auditório do Centro de Arte e Cultura 

Governador Paulo Souto. 

Para a CONFIRMAÇÃO de sua pré-inscrição online o interessado deverá 

comparecer, com o comprovante impresso (ou a fotografia virtual em celular 

ou meio eletrônico similar) da pré-inscrição realizada em internet junto à 

Comissão de Credenciamento no Foyer do Auditório no “Centro de Arte e 

Cultura Governador Paulo Souto” desta Universidade – entre as 14h e 20h do 

dia 16 de outubro de 2019, impreterivelmente. 

A ausência de confirmação junto ao Credenciamento, nos termos acima 

cancelará, unilateralmente, a pré-inscrição do interessado - abrindo-se as 

vagas de Ouvinte e nos Minicursos do ausente a demais interessados sob 

exclusivo critério da Organização deste Evento. 

A carga horária de Ouvinte somente será validada, para fins de certificação, 

com a participação efetiva do inscrito credenciado nos Minicursos dentre os 

escolhidos durante a fase de pré-inscrição, conforme regras abaixo. 

Da Participação nos Minicursos Da “XX Semana Jurídica da UESC” 

Os Minicursos são sessões de diálogos oferecidos aos que se inscreveram como 

Ouvintes no Evento “XX Semana Jurídica da UESC”, e abordarão assuntos livres 

às Ciências Jurídicas, Sociais e afins, a serem ministrados entre as 14h e 18h dos 
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dias 17 e 18 de outubro de 2019, nas Salas de Aulas do 2º Piso do Pavilhão 

Waldir Pires e em outros espaços a serem definidos nesta Universidade. 

O interessado, no ato da pré-inscrição on-line, deverá fazer a escolha de, até, 02 

(dois) Minicursos, entre os dias 01 a 11 de outubro de 2019, no sítio eletrônico 

https://www.sympla.com.br/semjurods__637850. 

Serão, no mínimo, 50 (cinquenta) vagas ofertadas por Minicurso – e os mesmos 

se esgotarão na medida em que o número de inscritos for alcançado, em tempo, 

no sítio eletrônico do Evento (podendo-se expandir as vagas a critério da 

Organização). 

No dia e hora de cada Minicurso, confirmado no ato do Credenciamento, a 

ausência do Ouvinte cederá, unilateralmente, a sua vaga de Minicurso a 

outros interessados, igualmente credenciados, após 15 minutos do início da 

realização da atividade. 

 

DAS SUBMISSÕES DE RESUMOS NO EVENTO “VIII ENPEX” 

A participação do interessado no Evento “VIII ENPEX” compreende, para o ano de 

2019, a apresentação de banners nas Sessões Expositivas com a aprovação prévia 

do trabalho das autorias cadastradas na inscrição deste Evento. 

Este evento não exige a inscrição prévia no Evento “XX Semana Jurídica da UESC”, 

mas ela ocorrerá, igualmente, entre os dias 01 a 11 de outubro de 2019, por 

inscrição individual no site https://www.sympla.com.br/semjurods__637850 e o envio 

do trabalho científico de forma não identificada, nos termos desta Sessão. 

Os temas jurídicos e/ou interdisciplinares objetos das propostas de trabalhos 

científicos devem compreender a realidade das ODS’s que, mais que dialogar com 

causas tipicamente ambientais, apontam metas globais que envolvem a real 

efetivação dos direitos humanos priorizados, pela ONU, para os anos de 2015 a 

2030 em todo o planeta. 

Os parâmetros de submissão on-line de Trabalhos Científicos são os seguintes: 

a) Serão aceitos somente trabalhos acadêmicos, individuais ou em coautoria – 

ou seja, a cada trabalho haverá, no máximo, 01 (um) autor e 01 (um) coautor; 

b) A modalidade de trabalho será de Resumo Simples, apresentado – ao ser 

aprovado pela Comissão Científica – nas Sessões Expositivas por meio de 

banners, respeitadas as normas e prazos estabelecidos neste Regulamento; 

c) Cada inscrito poderá submeter até (dois) trabalhos na condição de autor e 02 

(dois) na condição de coautor, ao qual ele deve se submeter a dois 

processos: 
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a. Inscrição dos dados, em formulário próprio, através do sítio eletrônico 

https://www.sympla.com.br/semjurods__637850 o qual cadastrará os 

nomes das autorias, o Título do Trabalho e os e-mails de contato; 

b. Envio da proposta de trabalho conforme o modelo constante no 

ANEXO ÚNICO, deste Regulamento, sem nenhuma identificação 

pessoal das autorias, por meio do e-mail semjuruesc2019@gmail.com. 

Neste sentido, para cada trabalho inscrito, o interessado deve escrever 

no campo “Assunto” do e-mail, o nome exato do Título do Trabalho 

(sem nenhum outro elemento ou palavras no campo “Assunto”). 

d) O trabalho deve conter, obrigatoriamente, os seguintes elementos textuais: 

título do trabalho, o resumo em si (em, até, 1500 caracteres com espaços – 

dialogando-se, no texto de um único parágrafo, o objeto e os objetivos, 

estratégias de investigação, principais argumentos e seus resultados), 

palavras-chaves (entre três a cinco) e as referências utilizadas (mínimo de 

três e máximo de cinco), exatamente conforme modelo do ANEXO ÚNICO. 

São critérios de avaliação dos Resumos Científicos: relação com o tema proposto, o 

uso adequado da língua portuguesa e da norma culta, a originalidade do trabalho, a 

adequação aos critérios técnicos deste Regulamento, a coerência textual e o 

encadeamento cognoscível das ideias.  

Resumos Simples que não atenderem às regras deste Regulamento, bem como 

aqueles em que se observar a ocorrência de plágio, incluindo citações não 

sinalizadas nas referências, serão automaticamente excluídos. 

O parecer de aprovação ou rejeição do trabalho, avaliado por Comissão Científica 

formada estritamente para esta finalidade, será enviado ao participante por e-mail, 

até o dia 13 de outubro de 2019 – bem como nos resultados gerais divulgados nos 

canais de divulgação do próprio Evento em internet. 

Aprovado, o banner a ser apresentado atenderá aos seguintes parâmetros: 

a) Dimensão física do banner: papel ou lona, 90 cm de largura e 120 cm de 

altura; 

b) Tópicos obrigatórios do banner: título do trabalho (negritado e em caixa alta), 

texto do resumo em si (identificando, por tópicos, o objeto e os objetivos, as 

estratégias de investigação, os principais argumentos e os seus resultados) e 

as referências utilizadas (mínimo de três e máximo de cinco); 

c) Tópicos opcionais do banner: fotografias, tabelas, gráficos, quadros e afins. 

A agenda de apresentação do banner, pelas autorias, é de atribuição exclusiva da 

Comissão Científica, entre os dias 17 ou 18 de outubro de 2019 – e a apresentação 
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de uma das autorias, credenciada na mesma data e horário dos Ouvintes da XX 

SEMANA JURÍDICA DA UESC, é essencial à participação para futura certificação. 

3. DA PROGRAMAÇÃO COMPLETA DOS EVENTOS 

A programação provisória dos Eventos será informada por meio do informe geral da 

programação definitiva no site https://www.sympla.com.br/semjurods__637850, ao 

longo das próximas semanas e, igualmente, nas redes virtuais dos mesmos. 

4. DAS CERTIFICAÇÕES NOS EVENTOS 

As certificações serão realizadas, a cada categoria de participação, conforme segue: 

a) A participação, mínima em 75% (setenta e cinco por cento), das Sessões no 

Auditório do “Centro de Arte e Cultura Governador Paulo Souto”, e a 

participação efetiva nos Minicursos (condições acima) confere ao interessado 

a carga horária total de 24 (vinte e quatro) horas na condição de Participante 

da XX SEMANA JURÍDICA DA UESC; 

b) Os Minicursos do evento “XX Semana Jurídica da UESC” terão certificação 

própria, aos que dele efetivamente participarem, sem carga horária – já que 

as horas estarão contabilizadas na certificação da alínea anterior; 

c) A apresentação efetiva nas Sessões Expositivas dará ao interessado com 

participação efetiva, a carga horária total de 04 (quatro) horas, na condição de 

Autoria de trabalho no Evento VIII ENPEX; 

5. CRONOGRAMA & COMISSÃO ORGANIZADORA DO EVENTO 

Salvo alterações posteriores, por encargo exclusivo de comunicação externa por 

parte da Coordenação dos Eventos, segue-se o cronograma abaixo. 

Pré-inscrições XX SEMANA JURÍDICA DA UESC 01.10 a 11.10.2019 

Pré-inscrições VIII ENPEX 01.10 a 11.10.2019 

Resultados das propostas no evento VIII ENPEX 13.10.2019 

Credenciamento e confirmação pessoal de pré-inscrições 

na XX SEMANA JURÍDICA DA UESC e no VIII ENPEX 
16.10.2019, até 20h 

Realização dos Eventos, em geral. 16, 17 e 18.10.2019 
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Dúvidas e outras considerações podem ser feitas pelo telefone (73) 3680.5097 

(Departamento de Ciências Jurídicas) e pelo e-mail semjuruesc2019@gmail.com 

 

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 1º de outubro de 2019. 

 

 

EVANDRO SENA FREIRE 
REITOR 
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ANEXO ÚNICO DO EDITAL UESC nº 151/2019 

 

MODELO DE RESUMO SIMPLES PARA SUBMISSÃO NO EVENTO “VIII ENPEX – 

ENCONTRO DE PESQUISA, ENSINO E EXTENSÃO EM DIREITOS HUMANOS E 

FUNDAMENTAIS DA UESC” 

 

Segue modelo abaixo, com a formatação de praxe. 

 

REGRAS DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS NO EVENTO VIII ENPEX 

 

Serão aceitos somente trabalhos acadêmicos, individuais ou em coautoria – ou seja, 

a cada trabalho haverá, no máximo, 01 (um) autor e 01 (um) coautor; A modalidade 

de trabalho será de Resumo Simples, apresentado – ao ser aprovado pela Comissão 

Científica – nas Sessões Expositivas por meio de banners, respeitadas as normas e 

prazos estabelecidos neste Regulamento; Cada inscrito poderá submeter até (dois) 

trabalhos na condição de autor e 02 (dois) na condição de coautor, ao qual ele deve 

se submeter a dois processos: a) inscrição dos dados, em formulário próprio, através 

do sítio eletrônico <https://www.sympla.com.br/semjurods__637850> o qual 

cadastrará os nomes das autorias, o Título do Trabalho e os e-mails de contato; b) 

envio da proposta de trabalho conforme o modelo constante no ANEXO 02, deste 

Regulamento, sem nenhuma identificação pessoal das autorias, como anexo no 

próprio formulário próprio de inscrição ou por meio do e-mail 

<semjuruesc2019@gmail.com> Caso envie por e-mail o interessado deve escrever, 

no campo “Assunto” do e-mail, o nome exato do Título do Trabalho (sem nenhum 

outro elemento ou palavras no campo “Assunto”). O trabalho deve conter, 

obrigatoriamente, os seguintes elementos textuais: título do trabalho, o resumo em si 

(em, até, 1500 caracteres com espaços – dialogando-se, no texto de um único 

parágrafo, o objeto e os objetivos, estratégias de investigação, principais 

argumentos e seus resultados), palavras-chaves (entre três a cinco) e as referências 

utilizadas (mínimo de três e máximo de cinco), exatamente conforme modelo do 

ANEXO 02 (aqui presente). 

 

Palavras chaves: Semana Jurídica da UESC, ENPEX-UESC e PEX-DCJUR. 
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