
 

REGULAMENTO PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

Normas para submissão de trabalhos científicos a serem apresentados no 
I Seminário de Direitos Culturais - Uberlândia-MG.  

 

Artigo 1º. Da apresentação do evento 

1.1. Idealizado pela Comissão de Cultura da OAB-Uberlândia, o I Seminário de Direitos 
Culturais acontecerá na cidade de Uberlândia, Minas Gerais, no período de 27 a 29 de setembro. 
O evento tem por objetivo fomentar a discussão, o compartilhamento de ideias e promover a 
difusão dos direitos culturais em âmbito local e regional, com projeção nacional, além de 
incentivar o estudo, a pesquisa e a análise crítica acerca dos direitos culturais. Esta primeira 
edição, com a temática “O que são Direitos Culturais?”, resulta da parceria entre a Universidade 
Federal de Uberlândia e a Ordem dos Advogados do Brasil, Subseção OAB-Uberlândia, 
conforme previsto no Protocolo de Intenções 01/2017 firmado entre as duas instituições no dia 
11 de julho de 2017.   

 

Artigo 2º.  Do Cronograma 

Prazo para Submissão de Resumos: 10 a 30 de agosto de 2017 

Divulgação dos resumos aceitos: 05 de setembro de 2017 

Envio do Trabalho Completo: até 28 de outubro de 2017 

Realização do evento: 27 a 29 de setembro de 2017 

 

Artigo 3º. Dos trabalhos acadêmicos 

3. 1. Os trabalhos acadêmicos submetidos deverão ser inéditos e apresentar estudos conceituais 
e/ou relatos de experiências na área dos Direitos Culturais, devendo ser enquadrados em um 
dos seguintes Comitês Temáticos (GTs): 

 

CT 1. Direitos Culturais e a Constituição de 1988 

Estudos conceituais e/ou relatos de experiências sobre: A definição de cultura para o 
campo jurídico. Princípios constitucionais culturais. A efetividade dos direitos culturais 
sob o prisma dos instrumentos jurídicos e/ou das políticas públicas adotadas no Brasil. 
Relação do Estado com a Cultura. Leis de Incentivo à Cultura. Aplicação de verbas 
públicas para o setor cultural. Organização do conhecimento, peculiaridades e 
obstáculos na inserção de estudos de Direitos Culturais nas Escolas Jurídicas. 

 

 



 

CT 2. Patrimônio Cultural e Memória 

Estudos conceituais e/ou relatos de experiências e desafios, nas esferas internacional, 
nacional, regional e local, sobre:  Instrumentos de proteção ao patrimônio cultural. 
Memória. Proteção do meio ambiente cultural. Novos museus, memoriais e 
monumentos. Relação entre bens culturais e cidades. Efetividade dos direitos culturais 
no cotidiano das cidades. Trabalhos artísticos como aparatos de memória social. 
Direito à memória como direito cultural.  
 

CT3. Culturas e Direitos Humanos  

Estudos conceituais e/ou histórico-sociais sobre os direitos culturais como direitos 
humanos. Abrange reflexões e/ou relatos de experiências sobre: identidade cultural; 
participação da vida cultural; grupos sociais e étnicos; gêneros e sexualidades; direito à 
participação nas decisões públicas sobre políticas culturais, nacionalidades; direito à 
cooperação cultural; conflitos culturais; movimentos sociais feministas e LGBTQI; 
transexualidades; representações e discursos, dentre outros. 
 

CT4. Direito, Arte e Cultura 

Estudos conceituais e/ou relatos de experiências sobre a relação entre Direito e Arte. 
Debates e reflexões sobre: Contribuição das artes para a formação jurídica. Produções 
artístico-culturais a partir de documentos jurídicos. Regulamentações profissionais. 
Relações de trabalho. Modos de ser, criar e viver como artistas e produtores de arte. 
Direito e literatura. Direito e cinema. Direito e música. Direito e artes da cena. Direito e 
artes visuais. Direito e arte de rua.  Propriedade intelectual, direitos autorais e conexos.  

 

3.2.  Para fins de inscrição, bastará o envio do resumo expandido dos trabalhos a serem 
apresentados no evento por meio da plataforma: 
https://www.even3.com.br/seminariodireitosculturaisuberlandia  

 

3.3. Os resumos deverão obedecer as normas da ABNT e conter: (a) indicação do GT; (b) título; 
(c) autor e qualificação;  (d) texto com até 1.500 palavras; (e) fonte Times New Roman; corpo 12; 
alinhamento justificado; sem separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo 
de 1,5 cm; margem - superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm; (f) introdução 
(Delimitação do Tema, Justificativa, Problemática e Objetivos); referencial teórico, metodologia; 
resultados e discussão; considerações finais; referências; palavras-chave (mínimo 3 e no 
máximo 5). 

 

Artigo 4º. Da inscrição e dos prazos 

4.1. As inscrições estão abertas aos profissionais e pesquisadores da área jurídica, aos 
trabalhadores do campo das artes e da cultura, aos gestores e produtores culturais de órgãos 

https://www.even3.com.br/seminariodireitosculturaisuberlandia


 

públicos e privados e entidades culturais, bem como aos pesquisadores de outras áreas do 
conhecimento. 

4.2. A submissão dos resumos do trabalho será realizada de 10 a 30 de agosto, pela 
plataforma: https://www.even3.com.br/seminariodireitosculturaisuberlandia, em observância 
às instruções constantes neste regulamento. 

4.3. O autor do trabalho aprovado será comunicado pela Coordenação Geral do evento por 
email.  

4.4. A lista final dos trabalhos aprovados e o cronograma das apresentações serão divulgado na 
plataforma https://www.even3.com.br/seminariodireitosculturaisuberlandia e nos sites das 

instituições parceiras até o dia 05 de setembro de 2017.   

 

 

Artigo 5º.  Dos autores 

5.1. Serão aceitos até 02 (dois) trabalhos por autor, desde que em Comitês Temáticos diversos, 
admitindo-se o máximo de 3 (três) coautores. 

5.2. Cada autor poderá apenas 01 (um) relato de experiência.  

5.3. Os trabalhos científicos poderão ser apresentados por pesquisadores acadêmicos de 
graduação, especialização, mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

5.4.  O autor que efetuar a submissão do resumo expandido é o responsável por incluir o nome 
do(s) coautor (es). 

5.5. Após a submissão do trabalho não serão aceitas inclusões de autores e a alteração do texto. 

 

Artigo 6º. Da avaliação dos resumos 

6.1. Os resumos encaminhados serão avaliados pelos membros da Comissão Científica do I 
Seminário de Direitos Culturais – Uberlândia-MG, observando-se os seguintes critérios: (a) 
adequação do título; (b) clareza do texto; (c) coerência ao tema. 

 

Artigo 7º. Da apresentação dos trabalhos 

7.1. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados, na forma de “comunicação oral”, entre 
os dias 27 e 29 de setembro de 2017, das 14 às 17h, em locais previamente indicados, conforme 
cronograma a ser divulgado.   

7.2. Cada trabalho deverá ser apresentado por seu(s) autor(es) no tempo máximo de 15 (quinze) 
minutos.  

7.3. No caso de trabalhos em coautoria, é suficiente a presença de 01 (um) dos autores durante 
a apresentação no Comitê Temático. 
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7.4. Não serão autorizadas apresentações realizadas por terceiros. 

 

Artigo 8º. Da publicação dos trabalhos 

8.1. Os trabalhos científicos que forem aprovados, apresentados e encaminhados no prazo 
estipulado poderão ser publicados nos Anais do I Seminário de Direitos Culturais – Uberlândia-
MG, no site https://www.even3.com.br/seminariodireitosculturaisuberlandia. 

8.2. Para a publicação, é obrigatória a apresentação do trabalho e o envio da versão completa e 
definitiva do artigo até o dia 28 de outubro de 2017, por meio de submissão realizada na 

plataforma https://www.even3.com.br/seminariodireitosculturaisuberlandia e via email: 
comissaodecultura@oabuberlandia.org.br.  

8.3. A produção dos artigos deverá observar os seguintes critérios: (a) folha de rosto com título, 
autor(es), instituição; (b)  formatação: fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5, 
A4, margens 3 x 2 x 3 x 2; (c) resumo e palavras-chave (em português e em língua estrangeira); 
(d)  tamanho do texto: 15 a 25 páginas; (e)  referências bibliográficas listadas ao final do texto 
(NBR 6023:2002). 

8.4. No caso de relatos de experiências, aqui considerados também projetos de pesquisa, o texto 
deverá conter: (a) introdução, (b) metodologia, (c) discussão teórica (se houver), (d) objetivos, (e) 
conclusão e referências bibliográficas. Caso não haja discussão teórica, o autor deverá 
apresentar uma breve justificativa. 

8.5. O(s) autor(es) do(s) trabalho(s) se responsabilizam pela autoria, cedendo automaticamente 
os direitos de publicação no ato do envio da versão final. 

 

Artigo 9º.  Disposições finais 

9.1. Serão conferidos, pela Pró-Reitoria de Extensão, Cultura e Assuntos Estudantis (PROEXC 
/UFU), certificados de participação e de apresentação de artigos científicos. 

9.2. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão Científica. 

9.3. As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos deverão ser encaminhadas 
para o email comissaodecultura@oabuberlandia.org.br. 

9.4. O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação. 

 

Uberlândia-MG, 08 de agosto de 2017. 

 

 

Comissão Organizadora 
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