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Resolução n.º 11/2019/DGC 

 

EDITAL PARA A APRESENTAÇÃO DE RESUMOS SIMPLES E EXPANDIDO NO 1º 

ENCONTRO DO DGC 

 

O Coordenador Geral do GRUPO DE ESTUDOS DIREITO, GLOBALIZAÇÃO E CIDADANIA – 

DGC, liderado pela Prof.ª Dr.ª Renata Alvares Gaspar, por meio da Resolução n.º 11/2019/DGC, com 

fulcro nas suas atribuições institucionais, abre edital público para a apresentação de resumos simples e 

expandido no 1º Encontro do Grupo de Estudos DGC. 

 

1) Sobre o Grupo de Estudos Direito, Globalização e Cidadania – DGC 

  

O Grupo DGC vem desenvolvendo, desde 2016 na cidade de Campinas/SP, estudos críticos e pesquisas de 

temas relacionados à Teoria Geral do Direito Internacional sob a liderança da Prof.a Dr.a Renata Alvares 

Gaspar. A partir de uma bibliografia básica (http://grupodgc.org/area-cientifica/bibliografia-basica/) que 

vem sendo construída coletivamente pelxs pesquisadorxs do grupo de estudo, tem como objetivo precípuo a 

construção de um conhecimento qualificado e especializado em Direito Internacional que possa ser 

compartilhado com toda a comunidade acadêmica a fim de fomentar uma efetiva e necessária postura crítica 

sobre o papel do Direito nas relações internacionais públicas, privadas e mistas. 

 

 

2) Sobre o Evento 

 

No próximo dia 29 de novembro de 2019, no auditório da Universidade Mackenzie, campus Higienópolis, 

das 08:00 às 18:00 horas, realizar-se-á Evento Externo do Grupo de Estudo DGC – Direito, Globalização 

e Cidadania. 

 

O Evento é uma realização conjunta da Faculdade de Direito da Universidade Mackenzie e do Grupo DGC, 

com apoio dos escritórios Mattos Engelberg Advogados e Massarente Gaspar Advocacia. 
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Em 07 (sete) horas de intensas atividades – vide programação no site oficial do Grupo 

(www.grupodgc.org.br) e nas redes sociais –, serão oferecidos workshops, palestras, debates em mesas 

temáticas e mostra de pôsteres. 

 

A mostra de pôsteres tem por objetivo abrir espaço acadêmico para jovens pesquisadores e alunos de 

graduação que estejam pesquisando. Como a ideia é ser inclusivo, poderão apresentar pesquisas em qualquer 

estágio em que elas estejam: seja inicial, em desenvolvimento ou finalizada. Para tanto, bastarão os 

interessados enviarem Resumos – simples ou expandidos –, nos moldes indicados neste Edital. 

 

 

3) Requisitos para a submissão de resumos 

 

Os trabalhos deverão ter pertinência temática com as áreas de Direito Internacional Privado, Direito 

Internacional Público e Direito Internacional de Integração. 

 

3.A) Resumo simples: todx alunx de graduação, pós-graduação (lato e strictu sensu) e, ainda, integrante de 

Grupos de Estudos ou de Pesquisa, sob orientação, poderá apresentar o estado atual de suas pesquisas. O 

resumo simples está destinado a apresentação de pesquisa que ainda estejam em andamento. 

 

Estrutura da submissão: marco teórico; palavras-chave (3); hipótese; premissas; metodologia e 

bibliografia que oriente para a busca dos resultados esperados; resultados esperados; cronograma; e estado 

atual da pesquisa. 

 

Número de Páginas: o Resumo simples não poderá ter mais do que 02 (duas) páginas (folha A4, espaço 

1,5, letra Times New Roman). 

 

3.B) Resumo expandido: todx alunx de graduação, pós-graduação (lato e strictu sensu) e, ainda, integrante 

de Grupos de Estudos ou de Pesquisa, sob orientação, poderá apresentar o estado atual de suas pesquisas. O 

resumo expandido está destinado a apresentação de pesquisas já finalizadas (enviadas ou não para 

publicação ou até mesmo já publicadas). 
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Estrutura da submissão: resumo; palavras-chave (3); introdução; hipótese; premissas; metodologia, 

referências bibliográficas; resultados alcançados (não devem ser enviados os textos completos dos artigos). 

 

Número de Páginas: o Resumo expandido terá entre 02 (duas) e 06 (seis) páginas (folha A4, espaço 1,5, 

letra Times New Roman). 

 

 

4) Data final para submissão 

 

A data limite para envio dos Resumos, sejam simples ou expandido, é 13/11/2019. 

 

 

5) Aprovação para apresentação no evento 

 

Todos os resumos passarão por avaliação a fim de verificar se estão de acordo com o Edital e o resultado dos 

Resumos aprovados será publicada no site oficial do Grupo DGC (www.grupodgc.org) em 19/11/2019. 

 

 

6) Avaliação no evento 

 

Os resumos aprovados deverão ser transformados em pôsteres pelxs pesquisadorxs, de forma livre e, ainda, 

deverão ser levados pelxs mesmxs ao evento, para que fiquem à mostra dos assistentes do evento. 

 

Todos os pôsteres serão avaliados e aquele ou aqueles que tiverem sido avaliados como de excelência, por 

todxs xs avaliadorxs, receberão certificado de mérito acadêmico. Não obstante, todos as apresentações 

aprovadas, receberão certificado de participação. 

 

São Paulo, 17 de outubro de 2019. 

 

Felipe S. Vivas de Castro 

Coordenador Geral 


