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EDITAL DE TRABALHOS 

 

I) O CAED-Jus 

 O Congresso Internacional de Altos Estudos em Direito (CAED-Jus) é iniciativa 

de uma rede de acadêmicos brasileiros e internacionais para o desenvolvimento de 

pesquisas jurídicas e reflexões de alta qualidade. 

 O CAED-Jus 2018 desenvolve-se exclusivamente de maneira virtual, sendo a 

tecnologia parte importante para o sucesso das discussões e para a interação entre os 

participantes através de diversos recursos multimídia. O evento é um dos principais 

congressos da América Latina com os seguintes diferenciais: 

 Democratização da divulgação e produção científica 

 Publicação dos artigos em livro impresso (com ISBN) com envio da versão 

ebook aos participantes 

 Prêmio CAED-Jus para os artigos 

 Interação efetiva entre os participantes através de ferramentas online 

 Diversidade de eventos acadêmicos no CAED-Jus (palestras, minicursos, etc) 

 Exposição permanente do trabalho e do vídeo do autor no site para os 

participantes 

 Coordenadores de GTs são organizadores dos livros publicados 



 

 

 

 
 

Os Trabalhos podem ser submetidos aos Grupos de Trabalho até o dia 

27/05/2018, de acordo com as normas deste edital. Para mais informações, visite o 

site www.caedjus.com.br 

 

II) GRUPOS DE TRABALHO 

 Os Grupos de Trabalho do CAED-Jus 2018 são: 

 

1. Direito público contemporâneo 

Coords: Angela Limongi Alves (USP), Fernando Bentes (UFRRJ) e Leonam Liziero 

(UFRJ) 

 

2. Direito privado contemporâneo 

Coords: Felipe Asensi (UERJ/UCB/UCP/USU/Ambra), Rose Dayanne de Brito 

(Università degli Studi di Roma – Itália) e Vinícius Marques (UFT) 

 

3. Direitos humanos e fundamentais 

Coords: Fernando Aith (USP), Arthur Bezerra de Souza Junior (UNIP/UNINOVE) 

e Felipe Dalenogare Alves (AMF) 

 

4. Direito do trabalho e seguridade social 

Coords: Carla Veloso (UNESA), Graciane Saliba (USU/PUC-MG), Leonardo 

Rabelo de Matos Silva (UVA) 

 

5. Direito penal, criminologia e segurança pública 

Coords: Andrija Almeida (UFBA), Regina Berardi (Universidad de Salamanca – 

Espanha) e Antonio Santoro (UFRJ/UCP/IBMEC) 
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6. Cidades, ambiente e sustentabilidade 

Coords: Claudia Corrêa (UVA), Rogerio Borba (IBMEC/UNESA/UNICARIOCA), 

Isabela Coutinho (UNIR) 

 

7. Direito internacional, comunitário e relações internacionais 

Coords: Charlotth Back (Universidad Pablo de Olavide - Espanha), Simone 

Alvarez Lima (UNESA) e Fernando Bertoncello (Mackenzie) 

 

8. Processo, meios de solução de conflitos e sociedade 

Coords: Eduardo Manuel Val (UFF/UNESA), Larissa Pochmann da Silva (UCAM) e 

Haroldo Lourenço (UFRJ) 

 

9. Teoria, interdisciplinaridade e pesquisa jurídica 

Coords: Klever Filpo (UCP), Monique Falcão Lima (USU/Max-Planck-Institut – 

Alemanha) e Edgar Fuentes Contreras (Universidad de Bogotá Jorge Tadeo 

Lozano - Colombia) 

 

10. Temas de vanguarda do direito 

Coords: Rodrigo Garrido (UCP), Diogo Vailatti (UNINOVE) e Gabriela Balestero 

(UFU/Universidad de Buenos Aires - Argentina) 

 

11. GT ESPECIAL: Direito homoafetivo e diversidade sexual 

Coords: Raquel Castro (OAB-RJ) e Henrique Rabello (OAB-RJ) 

 

12. GT ESPECIAL: Advocacia pública: desafios e experiências 

Coords: Vanessa Velasco Brito (PGM), Daniel Giotti de Paula (PFN) e Igor 

Menezes (PGM) 

 

 

 



 

 

 

 
 

III) PROCEDIMENTO DE SUBMISSÃO E INSCRIÇÃO 

 O procedimento de inscrição obedece às seguintes fases, sob pena de 

desclassificação: 

 1ª fase: Submissão do paper ao CAED-Jus 

. A submissão do paper é gratuita e deverá ser realizada diretamente ao email 

caedjus@institutodialogo.com.br com as seguintes informações no corpo do email: 

Nome do(s) autor(es), Vinculação Institucional, Número e título do GT, Título do 

trabalho; e Arquivo em word como anexo (e não em “nuvens”); 

 2ª fase: Análise e aprovação do trabalho 

. Com a decisão pela aprovação do trabalho, que ocorre em cerca de 15 

(quinze) dias após o envio, será anunciada a aprovação no mesmo email de 

encaminhamento. É possível o remanejamento do trabalho entre os GTs em função da 

afinidade temática. Com a aprovação, o pagamento da inscrição poderá ser realizado; 

 3ª fase: Pagamento de inscrição no site www.caedjus.com.br 

. O pagamento da inscrição poderá ser realizado pelo site www.caedjus.com.br 

. Somente com o pagamento da inscrição de todos os autores que o trabalho será apto 

a ser apresentado no evento. A inscrição implica em cessão de direitos autorais, 

imagem e voz do vídeo e do paper. A equipe do CAED-Jus poderá requisitar o envio de 

comprovante de titulação para a aferição do adequado pagamento de inscrição, sob 

pena de exclusão do evento. 

 4ª fase: Envio do vídeo de apresentação 

. Após o pagamento, os autores deverão enviar o vídeo sobre o trabalho de 

acordo com procedimento a ser divulgado posteriormente e no prazo do edital. O 

envio confirma a sua participação e, portanto, faz jus ao certificado de apresentação e 

à publicação do artigo no livro. Caso o autor tenha mais de um paper, deverá enviar os 

mailto:caedjus@institutodialogo.com.br
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vídeos de cada paper em separado. Não será possível a substituição de papers ou 

vídeos após o envio. 

 

IV) FORMATO DOS TRABALHOS 

Os papers deverão ser enviados no seguinte padrão: 

 Nome(s) do(s) autor(es), da instituição de origem, titulação, email e título do 

trabalho 

 Observância das normas da ABNT 

 Idioma inglês, francês, italiano, espanhol ou português 

 Ter entre 3.500 e 5.000 palavras (incluindo notas e bibliografia) 

 Espaçamento 1,5 

 Fonte Calibri, 12 

 Margens 3,0 cm 

 Citação em sistema AUTOR-DATA, sendo as notas de rodapé para fins 

meramente explicativo e quando absolutamente necessárias 

 Arquivo em WORD (não use “nuvens”) 

  

Observações importantes: 

 Não serão aceitos trabalhos com mais de 4 (quatro) autores; 

 Não é possível que o mesmo autor conste em mais de 2 (dois) trabalhos, 

inclusive como co-autor, assim como não é possível excluir ou modificar 

autores após a aprovação; 



 

 

 

 
 

 Todos os autores do trabalho devem pagar a inscrição para a confirmação de 

sua participação no evento e a publicação em livro, sendo requisito também o 

envio de vídeo; 

 Não serão realizados reembolsos de pagamentos tampouco será possível a 

transferência de titularidade de pagamento de inscrição para outrem; 

 Nos casos em que houver pagamento de inscrição, mas não ocorrer o envio de 

vídeo ou ocorrer perda de prazos, a condição de autor será passada para 

ouvinte, sem reembolso; 

 Será possível o lançamento de livros pelos participantes durante o evento, de 

acordo com procedimento específico a ser enviado posteriormente; 

 Casos omissos serão decididos pelo Conselho Científico. 

 

V) PREMIAÇÃO 

 Os coordenadores de GT indicarão um trabalho para concorrer ao Prêmio 

CAED-Jus, cujo vencedor comporá o Hall of Fame CAED-Jus. Os trabalhos serão 

selecionados pelo Conselho Científico do CAED-Jus através dos seguintes critérios: 

originalidade, mérito acadêmico, organização teórica/metodológica da discussão, 

relevância para o direito, caráter científico. 

Os premiados terão direito a: 

 Destaque especial no site 

 Certificado de premiação 

 Isenção na inscrição para o CAED-Jus seguinte 

 Palestra especial no CAED-Jus seguinte como premiado 



 

 

 

 
 

 

VI) CRONOGRAMA DO CAED-Jus 2018 (sujeito a alterações) 

DATA ETAPA 

15.12.17 a 27.05.18 Submissão de trabalhos ao CAED-Jus 2018 

15.12.17 a 05.06.18 Pagamento da inscrição 

28.06 a 15.06.18 Envio do vídeo do(s) autor(es) inscrito(s) 

16.06.18 Divulgação da programação de palestras 

20.06.18 Divulgação dos finalistas do Prêmio CAED-Jus 2018 

22 a 24.06.18 Congresso de Altos Estudos em Direito (CAED-Jus) 

07.07.18 Divulgação do vencedor do Prêmio CAED-Jus 2018 

30.10.18 Publicação e divulgação dos livros 

 


