
CONGRESSO SOBRE DIREITO, MEMÓRIA, DEMOCRACIA E CRIMES DE LESA 

HUMANIDADE: REFLEXÃO SOBRE OS 40 ANOS DA LEI DE ANISTIA DE 1979 

Belo Horizonte - Minas Gerais 

 

 

EDITAL Nº 001/2019 – PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

 

A Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas (FMD), o Programa de Pós-graduação em 

Direito da PUC Minas (PPGD PUC Minas), o Programa de Pós-graduação em Ciências da 

Religião da PUC Minas (PPCR PUC Minas), a Associação Brasileira de Filosofia do Direito e 

Sociologia do Direito – ABRAFI, a Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) e o 

Observatório Jurídico do Terceiro Setor e Direitos Humanos, tornam público o presente Edital 

de seleção de trabalhos científicos a serem apresentados nos Grupos de Trabalho do 

Congresso sobre Direito, Memória, Democracia e Crimes de Lesa Humanidade: Reflexão 

sobre os 40 Anos da Lei de Anistia de 1979, mediante as seguintes disposições: 

  

1. DAS INSCRIÇÕES COMO OUVINTE 

 

1.1 As inscrições devem ser realizadas por meio de cadastro através do site 

https://www.sympla.com.br/congresso-sobre-direito-memoria-democracia-e-

crimes-de-lesa-humanidade__578641 , selecionando a opção “ouvinte” no ato do 

cadastro, com o respectivo pagamento da taxa de R$ 25,00 (vinte e cinco reais) para 

estudantes de graduação e R$ 50,00 (cinquenta reais) para estudantes de pós-

graduação e demais interessados. 

1.2 Todos os inscritos receberão certificado de participação, desde que possuam 

frequência mínima de 75% nas palestras. Inscritos com frequência inferior a 75% 

não receberão certificado de participação no congresso.  

 

2. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

 

2.1 As inscrições para esta modalidade devem ser realizadas por meio de cadastro no site 

https://www.sympla.com.br/congresso-sobre-direito-memoria-democracia-e-crimes-de-

lesa-humanidade__578641 , selecionando a opção “Submissão de resumo” no ato do 

https://www.sympla.com.br/congresso-sobre-direito-memoria-democracia-e-crimes-de-lesa-humanidade__578641
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cadastro, com o respectivo pagamento da taxa de R$ 50,00 (cinquenta reais) para 

estudantes de graduação, R$ 70,00 (setenta reais) para estudantes de pós-graduação 

e R$ 80,00 (oitenta reais) para docentes e demais profissionais.  

2.2 O pagamento da taxa de inscrição para participação e apresentação dos 

resumos expandidos no evento é obrigatório e não será devolvido. Aqueles cujos 

trabalhos enviados não forem aprovados para apresentação não terão direito à 

restituição do valor pago pela inscrição, posto que a taxa de inscrição majorada para 

a modalidade “com envio de trabalho” decorre do custo dos procedimentos 

envolvidos na análise dos trabalhos. 

2.3 Aqueles cujos trabalhos enviados não forem aprovados poderão frequentar todas as 

sessões do evento e receberão certificado de participação correspondente à 

modalidade “sem envio de trabalho”, desde que possuam frequência mínima de 75% 

nas conferências. 

 

3. DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

3.1 Serão recebidos trabalhos científicos no formato de resumo expandido, que deverão 

ser direcionados aos seguintes Grupos de Trabalho: 

3.1.1 Grupo de Trabalho I -  História do autoritarismo no Brasil e na 

América Latina em meio à Guerra Fria: Análise de conjuntura política e 

do contexto histórico; estudos sobre regimes autoritários instalados na 

América Latina no contexto das várias fases da Guerra Fria; Imperialismo 

Norte Americano e autoritarismo dos países periféricos; Resistência armada 

e pacífica no Brasil e na América Latina. 

3.1.2 Grupo de Trabalho II – Resquícios da ditadura e violações de direitos 

humanos na atualidade: Desafios contemporâneos para a concretização 

dos direitos humanos no Brasil e na América Latina; Análise histórica das 

políticas públicas de Estado no Brasil e na América Latina; Estudos sobre o 

papel do Estado na concretização dos direitos humanos no Brasil e na 

América Latina; Violações de direitos humanos e crime de lesa humanidade 

cometidos sistematicamente e como política pública de Estado; Relação 

entre as violações de direitos humanos, crimes de lesa humanidade e a 

herança ditatorial; Histórias dos desaparecidos políticos. 

3.1.3 Grupo de Trabalho III – Ditadura, empresariado e sociedade civil: 



Estudos sobre as consequências da ditadura no desenvolvimento econômico 

e social brasileiro; Análise do contexto econômico, político e social das 

ditaduras brasileiras; Agentes e beneficiários da ditadura militar-empresarial 

brasileira; Estudos sobre empresariado brasileiro e suas heranças autoritárias 

e entreguistas.  

3.1.4 Grupo de Trabalho IV – A Igreja Católica e o Projeto Brasil, Nunca Mais: 

O papel da Igreja Católica no período ditatorial; Relações entre a Igreja 

Católica e os movimentos de resistência; Crítica da Igreja Católica sobre o 

período ditatorial; Movimentos de resistência dentro da Igreja Católica.    

3.1.5 Grupo de Trabalho V - Justiça de Transição, Comissão da Verdade e Lei 

de Anistia: Estudos sobre os defensores de presos políticos; Análise sobre 

o papel do judiciário no período ditatorial; Resultados da comissão da 

verdade e desafios enfrentados; Análise sobre a justiça de transição no Brasil 

e na América Latina; Papel das universidades na justiça de transição; 

Desafios contemporâneos para concretização da justiça de transição; 

Estudos sobre a lei da anistia e as consequências para o Brasil 

contemporâneo; A história da comissão especial sobre mortos e 

desaparecidos políticos; O direito à memória e a verdade ameaçados.   

3.1.6 Grupo de Trabalho VI - Memórias coletivas e práticas de resistências: 

Estudos sobre os movimentos de resistências ao longo dos 21 anos de regime 

de exceção; Histórias dos políticos e partidos perseguidos pela ditadura; O 

papel dos movimentos estudantis e suas conquistas na ditadura militar; As 

universidades como local de resistência ao regime de exceção; Memórias 

coletivas e cultura brasileira; Análises sobre a repressão política e práticas 

de resistência no campo.  

3.1.7 Grupo de Trabalho VII – Desafios da Consolidação da Democracia 

Contemporânea:  

Democracia, mídea de massa e internet; Criminalização de movimentos 

sociais; Poder econômico e poder político; Neoliberalismo e Democracia; 

Uso sistemático de fake news, bots, robôs; Era da Pós-verdade; 

Movimenotos sociais ultra conservadores; Racismo de Estado; Defesa dos 

Direitos Humanos no contexto sócio político contemporâneo 

 

3.2 Os resumos serão submetidos a um Conselho Avaliativo composto por professores 



doutores em Direito, responsáveis por avaliar os trabalhos submetidos a partir do 

método Double Blind Review, que possibilita a análise inominada dos textos por dois 

avaliadores. Essa avaliação garante a diminuição de subjetividade e de preferências 

ideológicas. Serão avaliadas:  

a) As adequações às normas técnicas (ABNT); 

b) A relevância científica da proposta; 

c) A fundamentação teórica e prática; 

d) A ênfase no caráter crítico e na correlação com a respectiva área de 

conhecimento; 

e) A precisão técnico-científica do conteúdo apresentado; 

f) As fontes bibliográficas utilizadas. 

 

3.3 O resumo deverá ser enviado exclusivamente para o e-mail  

congressodireitoememoria2019@gmail.com até 15 de agosto de 2019, 

impreterivelmente. Serão aceitos artigos em português, espanhol e inglês.  

3.4 Cada autor poderá submeter até 02 (dois) resumos para apresentação no evento. Caso 

o autor envie mais de dois resumos, somente os dois primeiros enviados serão 

avaliados. No caso de envio de dois trabalhos, não será necessário pagar a taxa de 

inscrição mais de uma vez. 

3.5 O resumo poderá ser enviado em co-autoria com, no máximo, dois autores. Os 

resumos enviados com mais de dois autores não serão avaliados. Ambos os co-

autores devem estar devidamente incritos para enviar o resumo à avaliação. 

3.6 O resumo enviado para o endereço eletrônico acima especificado deverá ser postado 

em duas versões: uma com identificação e qualificação do (s) autor (es) e a outra 

preservando-se o anonimato. O título do e-mail deverá informar “Resumo – Nome 

do Grupo de Trabalho”.  

3.7 Após o envio do resumo, não serão admitidas a substituição ou a alteração do 

conteúdo encaminhado. 

3.8 Demais orientações sobre a confecção do resumo, vide Anexo I deste Edital. 

 

4. APROVAÇÃO DO RESUMO 

4.1 Após a aprovação, o resumo deverá ser apresentado pelo(s) autor(es) nos respectivos 

Grupos de Trabalhos do Congresso sobre Direito, Memória, Democracia e 

Crimes de Lesa Humanidade: Reflexão sobre os 40 Anos da Lei de Anistia de 
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1979. O endereço, local, ordem e horários dos grupos de trabalho serão 

oportunamente divulgados no site do evento 

https://direitoememoria2019.wixsite.com/congresso.  

4.2 Os grupos de trabalho serão realizados no turno da tarde, nos dias 28 e 29 de agosto, 

das 13 horas às 18 horas. Conforme número de inscritos, acontecerão na Sede da 

OAB – Seção Minas Gerais (R. Albita, 250 - Cruzeiro, Belo Horizonte - MG, 

30310-160) e/ou na PUC Minas, campus Liberdade (Av. Brasil, 2023 - 

Funcionários, Belo Horizonte - MG, 30140-002).  

4.3 O resumo deverá ser apresentado no Grupo de Trabalho ao qual foi submetido. Não 

serão aceitas apresentações de resumo em outro Grupo de Trabalho, mesmo que o 

tema seja ralacionado. 

4.4 Somente os autores poderão apresentar o resumo, e estes terão até 10 (dez) minutos 

para fazê-lo, inclusive no caso de comparecimento de todos os co-autores. 

4.5 Em caso de co-autoria, será suficiente a presença de apenas um autor no momento 

da apresentação. Apenas o autor que apresentou o trabalho receberá o certificado de 

apresentação de trabalho.  

4.6 Poderá haver debate na sequência das apresentações, ao final de blocos ou após o 

término de todas as apresentações, cabendo aos coordenadores dos grupos de 

trabalho definirem o formato. 

4.7 Em caso de co-autoria é necessária a inscrição de todos os co-autores. Contudo, 

somente é exigida a presença de um autor na apresentação do resumo perante o 

Grupo de Trabalho. 

4.8 Não serão disponibilizados recursos audiovisuais (datashow, projetores, etc.) para a 

apresentação dos resumos. 

4.9 Ao final das atividades dos Grupos de Trabalho o Coordenador entregará a declaração 

de apresentação do resumo, conforme lista de presença. 

4.10 A lista dos resumos aprovados será publicada no site do Congresso sobre 

Direito, Memória, Democracia e Crimes de Lesa Humanidade: Reflexão sobre 

os 40 Anos da Lei de Anistia de 1979 até o dia 20 de agosto de 2019, cabendo aos 

autores a responsabilidade de consultar o resultado do resumo aprovado. 

 

5. DOS ARTIGOS 

5.1 Após a apresentação dos resumos, os autores terão 30 dias para elaborar o artigo 

científico correspondente, que deverá ser remetido ao e-mail 

https://direitoememoria2019.wixsite.com/congresso
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congressodireitoememoria2019@gmail.com até o dia 29 de setembro de 2019. 

Serão aceitos artigos em português, espanhol e inglês. O título do e-mail deverá 

informar “Artigo – Nome do Grupo de Trabalho”. 

5.2 O artigo final será avaliado pelo Conselho Editorial, nos moldes da avaliação dos 

resumos e conforme o Anexo I. 

5.3 Os artigos enviados serão avaliados pelo método Double Blind Review e apenas 

serão selecionados quatro artigos com melhor classificação dentro de cada 

Grupo de Trabalho para a publicação como capítulo de livro. O livro digital 

produzido pela Editora D´Plácido será devidamente identificado pelo 

International Standard Book Number – ISBN.  

5.4 Juntamente com o artigo, deverá ser enviado ao e-mail 

congressodireitoememoria2019@gmail.com, o documento de Cessão de Direitos 

Autorais (Anexo II) devidamente assinado e preenchido pelo (s) autor (es), 

impreterivelmente, sob pena de desclassificação. 

 

6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os resumos expandidos e artigos científicos, a partir do momento da submissão, são 

cedidos pelos autores, sem custo, ao Congresso sobre Direito, Memória, 

Democracia e Crimes de Lesa Humanidade: Reflexão sobre os 40 Anos da Lei 

de Anistia de 1979, que poderá publicá-los com a devida menção aos respectivos 

autores e ao evento em qualquer mídia de comunicação.  

6.2 Se determinados Grupos de Trabalho contarem com grande número de resumos 

expandidos de alta qualidade, comprovada pelas notas dos avaliadores, a 

Organização poderá subdividir estes grupos. Da mesma forma, a Organização 

poderá reunir as apresentações de Grupos com menor demanda. 

6.3 A Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas (FMD), o Programa de Pós-

graduação em Direito da PUC Minas (PPGD PUC Minas), o Programa de Pós-

graduação em Ciências da Religião da PUC Minas (PPCR PUC Minas), a 

Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito – ABRAFI, a 

Associação Nacional de Pós-graduandos (ANPG) e o Observatório Jurídico do 

Terceiro Setor e Direitos Humanos não se responsabilizarão por eventuais falhas de 

tecnologia decorrentes de conexões com a internet ou congestionamentos de dados 

ocasionados por número de acessos simultâneos nos últimos dias válidos para a 

submissão dos resumos, bem como por dificuldades em envio de documentos. 
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6.4 Não serão admitidos recursos das avaliações, salvo em situações excepcionais, que 

deverão ser apontadas ao Conselho Avaliativo, no prazo máximo de 48 horas, a 

partir do recebimento do e-mail com o resultado da avaliação dos textos. 

6.5 A Comissão Organizadora reserva-se ao direito de dirimir discricionariamente as 

questões relativas a eventuais divergências de interpretação ou aplicação, erros, 

redundâncias ou omissões deste Edital. 

6.6 Informações adicionais podem ser encontradas no site 

https://direitoememoria2019.wixsite.com/congresso ou enviadas para o e-mail 

congressodireitoememoria2019@gmail.com.  

 

Belo Horizonte, 10 de julho de 2019. 
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ANEXO I 

 

NORMAS DE APRESENTAÇÃO DE RESUMO E PUBLICAÇÃO DE ARTIGO 

 

O presente anexo disciplina as normas de publicação dos artigos científicos submetidos 

aos Grupos de Trabalho do CONGRESSO SOBRE DIREITO, MEMÓRIA, 

DEMOCRACIA E CRIMES DE LESA HUMANIDADE: REFLEXÃO SOBRE OS 

40 ANOS DA LEI DE ANISTIA DE 1979 

 

1. DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

 

1.1 O resumo expandido consiste na apresentação concisa dos pontos relevantes do 

texto. Ele deve ressaltar o objetivo, o método, os resultados e as conclusões do 

trabalho. 

1.2 Os resumos expandidos enviados para análise deverão ser produzidos em 

arquivo Word, página tamanho A4, margem superior de 3,0 cm, margem 

esquerda de 3,0 cm, margem inferior de 2,0 cm e margem direita de 2,0cm.  

1.3 A fonte do resumo deverá ser Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5 e recuo de parágrafo na primeira linha de 1,25 cm. 

1.4 O resumo expandido deverá conter título e referências ao final e conter entre 

5.000 e 7.000 caracteres (incluídos os espaços). 

 

2. DOS ARTIGOS 

 

2.1 Os artigos elaborados devem ser inéditos, redigidos em linguagem científica, 

com extensão mínima de 10 (dez) e máxima de 15 (quinze) páginas, inclusas as 

referências, com identificação de autoria e qualificação do autor em nota de 

rodapé. Os artigos deverão ser escritos exclusivamente em português. 

2.2 O artigo deve conter: título em caixa alta com letra tamanho 12, em negrito e 

centralizado; resumo contendo até 300 palavras, palavras-chaves (no mínimo 

três e no máximo cinco), separadas por ponto final.  

2.3 Formatação:  

a) Margens superiores e à esquerda em 3 cm e inferiores e à direita em 2 

cm; 

b) Fonte Times New Roman;  

c) Espaçamento entre linhas de 1,5cm;  

d) Parágrafos com recuo de 1,5cm e sem espaçamento entre eles;  



e) Títulos e subtítulos das seções numerados em algarismo arábico, somente 

com um espaço entre o número e o título ou subtítulo; em tamanho 12.  

f) Títulos em caixa alta e negrito; subtítulos primários em negrito e somente 

com a primeira letra em caixa alta; subtítulo secundário em negrito e 

itálico, somente com a primeira letra em caixa alta. 

g) Não pode haver quebra de página entre títulos e subtítulos; 

h) Deve-se utilizar o sistema autor-data sempre em que houver citações; 

i) Nota de rodapé: Fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento 

entre linhas simples, alinhamento justificado. 

 

2.4 Todos os requisitos de formatação são de caráter eliminatório. 

 

2.5 As demais regras de metodologia e normatização a serem seguidas, inclusive 

normas de citação e referências, devem obedecer às regras da ABNT; 

 

 



ANEXO II 

 

TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS 

 

CONGRESSO SOBRE DIREITO, MEMÓRIA, DEMOCRACIA E CRIMES DE 

LESA HUMANIDADE: REFLEXÃO SOBRE OS 40 ANOS DA LEI DE ANISTIA 

DE 1979 

 

Eu,      _____, portador (a) da Cédula de Identidade  de  nº   ,  

CPF/MF  nº   ________, domiciliado(a) na     ,  nº ___         , 

complemento   , bairro  _____________ , cidade  , estado   , 

país  _________, na condição legal de autor do  artigo  científico  intitulado    

_____________________________________________________  , pelo presente Termo 

de Cessão de Direitos Autorais, cedo ao CONGRESSO SOBRE DIREITO, MEMÓRIA, 

DEMOCRACIA E CRIMES DE LESA HUMANIDADE: REFLEXÃO SOBRE OS 40 

ANOS DA LEI DE ANISTIA DE 1979 e à Editora D´Plácido todos os direitos de autor e 

referentes à obra supramencionada, com fundamento nos artigos 28 a 33 da Lei Federal nº 

9.610, de 19 de fevereiro de 1998. 

 

 

Belo Horizonte/MG,  de  de 2019. 

 

 

 

Assinatura 


