
VII Jornada Brasileira de Filosofia do Direito 

Encontro Preparatório para o III Congresso da I-Latina 
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Filosofia Social 
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Belo Horizonte, MG, Brasil 

 

EDITAL 
 

A Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia 

do Direito – ABRAFI, realizará em Belo Horizonte, no 

campus Praça da Liberdade da PUC Minas, entre os dias 

19 e 21 de abril de 2020, a VII Jornada Brasileira de 

Filosofia do Direito, conjuntamente com a V Jornada 

Argentino-brasileira de Filosofia do Direito e Filosofia 

Social e com o Encontro Preparatório para o III 

Congresso da I-Latina, conforme as regras seguintes: 

 

1. O evento contará com painéis, com professores 

convidados, e com grupos de discussão, para os quais é 

possível a apresentação de trabalhos. 

 

2. Trabalhos poderão ser submetidos por associados 

da ABRAFI ou da Asociación Argentina para la Filosofía del 

Derecho y la Filosofía Social até o dia 31 de março de 

2020, através do site: 

<www.editoradialetica.com/VIIJornada> 

http://www.editoradialetica.com/VIIJornada


 

3. A taxa de inscrição deve ser quitada no ato de 

registro no site do evento e somente após seu pagamento 

é possível a submissão de trabalhos. O valor da taxa é de: 

I- Até o dia 28 de fevereiro de 2020: 

A) Alunos associados ou alunos da PUC Minas: R$ 

50,00 

B) Demais alunos: R$ 65,00 

C) Professores associados: R$ 100,00 

D) Outros participantes: R$ 125,00 

II – Até o dia 31 de março de 2020: 

A) Alunos associados ou alunos da PUC Minas: R$ 

65,00 

B) Demais alunos: R$ 80,00 

C) Professores associados: R$ 125,00 

D) Outros participantes: R$ 150,00 

III – Até o dia 14 de abril de 2020: 

A) Alunos associados ou alunos da PUC Minas: R$ 

80,00 

B) Demais alunos: R$ 100,00 

C) Professores associados: R$ 150,00 

D) Outros participantes: R$ 190,00 

Parágrafo único: Entende-se por aluno aquele 

regularmente inscrito nos cursos de graduação, mestrado 

ou doutorado em Direito, Ciências Sociais ou Filosofia. 

 



4. O participante inscrito poderá apresentar um 

resumo de até 800 palavras no ato de inscrição para 

participação nos grupos de discussão. 

 

Parágrafo único: Cada autor poderá participar, como 

autor único ou coautor, de, no máximo, dois trabalhos. 

Em caso de coautoria, todos os autores deverão estar 

associados em uma das duas associações referidas no 

item 2, e todos os que apresentarem o trabalho deverão 

estar inscritos no evento. 

 

5. Os trabalhos serão agrupados pelo comitê 

científico pela sua afinidade temática. 

 

6. Na apresentação, o tempo será dividido pelo 

número de trabalhos inscritos no grupo, garantindo-se 

um mínimo de 15 minutos para cada trabalho. 

 

7. Após a realização do evento, os autores poderão 

encaminhar o texto completo até o dia 30 de junho de 

2020 para integrar os anais do evento, a serem 

publicados pela Editora Dialética. Não será cobrada 

qualquer taxa para inclusão do texto nos anais. 

 

8. Os artigos, de até 8.000 palavras, deverão ser 

originais e inéditos, e são de exclusiva responsabilidade 

de seus autores. No ato de submissão, o autor cede os 



direitos autorais sobre os mesmos para a ABRAFI e a 

Editora Dialética para publicação dos anais.  

 

9. Os artigos deverão ser apresentados em formato 

Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, 

espaçamento entre linhas 1,5 cms., margens superior e 

esquerda de 3,0 cms. e inferior e direita de 2,0 cms. Os 

parágrafos deverão ter recuo automático de 1,5 cms. 

Referências bibliográficas deverão ser apresentadas no 

corpo do texto pelo sistema Chicago (Autor, ano, página), 

adotado, dentre outras, pela ABNT, e notas de rodapé 

não deverão ser usadas para apresentá-las. O título e 

subtítulo do artigo, o resumo e as palavras-chave (no 

mínimo de duas e no máximo de cinco) deverão ser 

apresentados em duas línguas, em inglês e outra 

escolhida entre  português e espanhol. 

 

10. Todas as controvérsias serão dirimidas pelo 

comitê científico do evento. 

 

Belo Horizonte, 20 de janeiro de 2020. 

 

 

Marcelo Campos Galuppo 

 


