
 
 

V CONGRESSO INTERNACIONAL DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, 

DEMOCRACIA E RELAÇÕES SOCIAIS 

V MOSTRA DE TRABALHOS JURÍDICOS CIENTÍFICOS  

XVIII SEMANA ACADÊMICA DE DIREITO/PASSO FUNDO 

XI SIMPÓSIO JURÍDICO DO CAMPUS SARANDI 

XVII ENCONTRO JURÍDICO DO CAMPUS CARAZINHO  

XIX JORNADA JURÍDICA INTERNACIONAL/SOLEDADE 

XVIII SEMANA ACADÊMICA DA FACULDADE DE DIREITO/CASCA 

XXII SIMPÓSIO JURÍDICO 

XXI ENCONTRO JURÍDICO/LAGOA VERMELHA 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
 

O Programa de Pós-Graduação Mestrado em Direito, a Faculdade de Direito 

da Universidade de Passo Fundo e o Balcão do Consumidor promoverão nos dias 16 

a 20 de novembro de 2021, por meio de plataformas digitais, o V CONGRESSO 

INTERNACIONAL DE JURISDIÇÃO CONSTITUCIONAL, DEMOCRACIA E 

RELAÇÕES SOCIAIS; V MOSTRA DE TRABALHOS JURÍDICOS CIENTÍFICOS; 

XVIII SEMANA ACADÊMICA DE DIREITO/PASSO FUNDO; XI SIMPÓSIO 

JURÍDICO DO CAMPUS SARANDI; XVII ENCONTRO JURÍDICO DO CAMPUS 

CARAZINHO; XIX JORNADA JURÍDICA INTERNACIONAL/ SOLEDADE; XVIII 

SEMANA ACADÊMICA DA FACULDADE DE DIREITO/ CASCA; XXII SIMPÓSIO 

JURÍDICO e XXI ENCONTRO JURÍDICO/ LAGOA VERMELHA.



 
1.1 Objetivo 

 
 

Criar um ambiente de discussão e interação acerca dos fundamentos da 

jurisdição constitucional, do papel do Estado na consecução de políticas públicas, da 

democracia no paradigma do Estado Constitucional contemporâneo sob o prisma de 

uma teoria dos direitos fundamentais. 

 
1.2 Justificativa 

 
 

A justificativa para a realização do evento está na importância da formação de 

novos paradigmas no Direito, sobretudo em temas que permeiam os direitos 

fundamentais. 

 

1.3 Público-alvo: Professores, pesquisadores, estudantes (graduação e pós-

graduação) e comunidade. 

 
2. INSCRIÇÕES 

 
 

O envio de trabalhos para a V Mostra de Trabalhos Científicos ocorrerá no 

período de 06/10/2021 a 13/11/2021. 

 
2.1. Inscrições do evento: 

 
 

No site Eventos UPF pelo link (https://secure.upf.br/eventos/eventos/847) no 

período de 06/10/2021 a 13/11/2021. 

 
2.2. Valor da inscrição no evento: R$ 20,00 (vinte reais).

https://secure.upf.br/eventos/eventos/847


 
 
 
 

3. V MOSTRA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 
 

A V Mostra de Trabalhos Científicos tem como objetivo criar um espaço de 

integração das pesquisas realizadas pelos inscritos no evento e de diálogo sobre 

Jurisdição Constitucional, Democracia e Relações Sociais. 

As comunicações submetidas para apresentação deverão ser, 

primeiramente, no formato de resumos e, após 30 (trinta) dias, contados das 

apresentações, deverão ser submetidos os artigos completos para publicação 

em anais do evento. 

Importante! A apresentação será feita por videoconferência (Google 

Meet). O link de acesso aos grupos de trabalho será encaminhado, com 

antecedência, ao e-mail cadastrado pelos autores. 

A Mostra será composta por treze Grupos de Trabalho (GT’s). A comunicação 

submetida deve estar vinculada a um dos GT’s. 

 
3.1 Grupos de Trabalho (GT’s) 

 
 

GT 1 - Direito, Economia e Sustentabilidade 
 
 

Objetivos: Refletir sobre a sustentabilidade como proposição para a 

viabilidade do equilíbrio ambiental, social e econômico. Abordar a sustentabilidade 

como paradigma de transformação jurídica. Elencar possibilidades e inviabilidades 

das políticas públicas de desenvolvimento sustentável. Reportar as duas dimensões 

(positiva e negativa) da economia em relação ao meio ambiente. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT 2 - Tendências e Perspectivas do Novo Constitucionalismo Latino- 

americano 

 
Objetivos: Refletir os marcos do Novo Constitucionalismo Latino-Americano 

no ideal do pluralismo étnico-cultural e jurídico. Verificar a situação dos Estados 

plurinacionais resgatando os saberes do buenvivir e da pachamama. Verificar as 

contribuições das Constituições Latino-americanas, sobretudo da Bolívia e do 

Equador, na evolução socioambiental. 

 

GT 3 - Direitos Humanos: eficácia no plano internacional 
 
 

Objetivos: Refletir acerca da evolução e das dimensões dos Direitos 

Humanos, bem como sua efetividade na sociedade global. Articular os Direitos 

Humanos nos sistemas regionais e internacional de proteção. Investigar a eficácia 

dos Direitos Humanos em um cenário multicultural. Abordar os efeitos dos Direitos 

Humanos na dinâmica transnacional decorrente da globalização. 

 
GT 4 - Poder, Gênero e Políticas Públicas 

 

 
Objetivos: Refletir sobre a diversidade de gênero e poder, bem como símbolos 

que marcam a condição feminina e masculina no século XXI. Articular sobre a 

desigualdade de gênero e a subordinação feminina. Considerar o empoderamento 

das mulheres, identidades de gênero, questões referentes à sexualidade, violência 

contra a mulher e seus reflexos nas políticas públicas. 

 
GT 5 - Democracia e Relações Sociais 

 
 

Objetivos: Refletir sobre a democracia no paradigma do Estado Constitucional 

na contemporaneidade, bem como questões que envolvem o pacto federativo e o 

papel dos novos sujeitos e relações sociais nesta forma de Estado. Abordar os 

sistemas de justiça e suas funções essenciais. Examinar alternativas de confirmação 

do Estado Democrático de Direito. 

 
 
 
 
 
 



 
GT 6 - Direito, Cidadania e Desenvolvimento Tecnológico 

 
 

Objetivos: Refletir sobre o papel das novas tecnologias no mundo globalizado 

como subsídio do acesso à cidadania. Promover a discussão dos saberes 

relacionados ao desenvolvimento tecnológico em prol da evolução jurídico-social. 

Analisar o direito frente à informática, ao governo eletrônico, à segurança da 

informação e à inteligência artificial. 

 

GT 7 - Criação do Direito para os Espaços Virtuais 
 
 

Objetivos: Frente à evolução tecnológica, nas últimas décadas notou-se uma 

crescente incapacidade de direito, em sua vertente dogmática, em acompanhar as 

novas demandas surgidas em decorrência dos espaços virtuais socialmente 

produzidos. Tais espaços restam configurados, entre outros, no âmbito das relações 

interpessoais e interorganizados (redes sociais), na seara contratual, na esfera 

eleitoral e política, no âmbito econômico (criptoativos) e como impulsionador do 

processo de criação de estruturas jurídicas difusas. Tal fenômeno reclama 

observações capazes de possibilitar o desenvolvimento de um discurso jurídico 

voltado à complexidade, à multilateralidade e à globalidade de novos espaços 

virtuais. 

 
GT 8 – Constitucionalismo, Democracia e Neonacionalismo 

 
 

Objetivos: Em decorrência da fragilidade das instituições democráticas atuais 

e em decorrência dos novos espaços globalizados, que acabam por criar uma gama 

de indivíduos ressentidos contra o fenômeno da mundialização da economia, do 

Direito e da política, nos últimos anos assistiu-se o ressurgimento de um 

nacionalismo que acaba por ser contrário às conquistas constitucionais histórica com 

ideias extremistas xenófobas, racistas, misóginas, etc. Não cabe dúvida que dito 

fenômeno de retrocesso merece a devida atenção. Os valores do constitucionalismo 

e da democracia devem ser reforçados e estudados como contraponto dos 

retrocessos de Direitos que visam o advento de posturas reacionárias. 

 
 
 
 
 



 
GT 9 - Teoria do Risco e Desastres Ambientais 

 
 

Objetivos: Teoria do Risco e Desastres ambientais têm como objetivo reunir 

trabalhos que examinem a Responsabilidade Civil decorrente de danos ambientais, 

contemplando os desastres ocorridos no Brasil e no mundo. Seja com a evolução 

histórica da responsabilidade civil ambiental ou no contexto da Teoria do Risco, as 

reivindicações sociais e o conhecimento de novas práticas são necessárias. 

 
 

GT 10 - Segurança Alimentar 
 
 

Objetivos: Segurança Alimentar tem como escopo a pesquisa multidisciplinar 

no contexto da realização do direito humano à alimentação adequada, da garantia 

da segurança alimentar e nutricional, além da promoção à saúde. Esse campo 

aborda questões transdisciplinares com o objetivo de desenvolver o diálogo sobre o 

uso de abordagens e recursos adequados no sistema alimentar e as interações que 

compõem o comportamento alimentar. 

 
GT 11 – Sociedade, conflito e movimentos sociais 

 
 

Objetivos: Sociedade, conflito e movimentos sociais tem como escopo reunir 

trabalhos que examinem a relação entre o Direito e a Sociedade, contemplando uma 

pluralidade de enfoques e objetos de pesquisa. Seja na tradição dos estudos de 

criminologia e segurança pública, seja nos estudos voltados para as reivindicações 

dos movimentos sociais e (re)conhecimento de novas práticas políticas e direitos, ou 

ainda nos estudos centrados na análise de processos institucionais de administração 

de conflitos e no acesso à justiça. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

GT 12 – Direito, governança e novas tecnologias 
 
 

Objetivos: Direito, governança e novas tecnologias têm como objetivo a 

pesquisa multidisciplinar visando interrelacionar as três grandes linhas de 

conhecimento com temas como: Direito da informática; Informática jurídica; Internet 

e redes sociais; Sociedade informacional; Democracia e Tecnologia; Mundo do 

Trabalho na Sociedade Informacional; Governo Eletrônico; Governança; Segurança 

da Informação; Crimes de Informática; Inteligência artificial e sistemas especialistas 

legais. 

 
 

GT 13 – Relações de consumo 
 
 

Objetivos: O GT Relações de Consumo tem como objetivo refletir sobre o 

Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, as políticas publicas de defesa do 

consumidor e as formas extrajudiciais de solução de conflitos de consumo; a 

qualidade dos produtos e serviços, a prevenção e a reparação dos danos; as novas 

formas de consumo no século XXI, superendividamento, comércio eletrônico e a 

econômica compartilhada; ações de educação para o consumo como forma de 

garantia dos direitos dos consumidores. 

 
3.2 Submissões dos resumos 

 
 

Deverá ser realizada a inscrição para submissão do resumo, iniciando no dia 

06/10/2021 até 13/11/2021, pelo link (https://secure.upf.br/eventos/eventos/847) 

A submissão do resumo será pelo e-mail 

submissoes.congressoppgd@upf.br. 

Serão recebidos resumos até às 23h59min do dia 13/11/2021. No assunto 

do e-mail deverá conter a palavra “RESUMO” e deverá ser indicado o GT que o 

resumo está vinculado. No corpo do e-mail deverá ser indicado o nome 

completo dos autores. Todos os e-mails recebidos serão confirmados ao 

remetente. 

 

 

 

https://secure.upf.br/eventos/eventos/847
mailto:Asubmissãodoresumoserápeloe-mailsubmissoes.congressoppgd@upf.br
mailto:Asubmissãodoresumoserápeloe-mailsubmissoes.congressoppgd@upf.br


 

3.2.1 REGRAS PARA SUBMISSÃO DO RESUMO 
 
 

A. Cada autor poderá submeter até três resumos. Cada trabalho poderá 

conter até  três autores. Todos deverão estar inscritos no Evento. 

B. O resumo deverá conter no máximo 3.000 (três mil) caracteres (sem 

espaços), sem considerar as referências das fontes consultadas. 

C. Os resumos deverão ser originais, inéditos e com a seguinte estrutura: 

 
a) título: letras maiúsculas, alinhamento centralizado, em negrito; 

b) indicação das autorias, alinhamento à direita, as qualificações e e-mail em 

nota de rodapé (Importante! O e-mail indicado será o mesmo que receberá 

informações da Mostra e acesso à sala virtual do Google Meet); 

c) elementos textuais: introdução, desenvolvimento, considerações finais, e 

referências das fontes consultadas (não devem constar os termos “introdução”, 

“desenvolvimento” e “considerações finais” como títulos). Abaixo da indicação de 

autoria deverá constar o GT vinculado, alinhado à direita. 

d) Quanto à formatação, os resumos deverão ser digitados em um editor de 

texto Word, com texto em fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5, folha tamanho 

A4, com margens superior e esquerda de 3 cm e inferior e direita de 2 cm, 

alinhamento justificado, em parágrafo único, sem recuo (as situações não 

contempladas por estas orientações deverão seguir às normas da ABNT). 

 
Observação: Os resumos que não atenderem aos critérios acima serão 

automaticamente excluídos, sem possibilidade de reembolso da taxa de 

inscrição. 

 
3.3. Apresentação de trabalhos 

 
 

Estarão aptos para apresentação os trabalhos que cumprirem os seguintes 

requisitos: 

 

 

 

 

 

 



 

1. Vinculação a um dos GT’s do evento; 

2. Conformidade com as normas de submissão do evento; e 

3. Aprovação do trabalho por parte do Comitê Científico do evento. 
 
 

O Comitê Científico avaliará com base nos seguintes critérios: 
 

 

1. Relevância, atualidade e impacto científico do tema, bem como a sua 
vinculação ao GT; 

2. Consistência conceitual na formulação do problema e coerência na sua 

resposta (quando aplicável); 

3. Clareza na abordagem teórico-metodológica e na argumentação; e 

4. Atendimento às regras de formatação. 
 
 

A relação dos trabalhos aceitos e o cronograma das apresentações serão 

divulgados no site do PPG Direito UPF dia 16/11/2021 (data sujeita à alteração). 

Importante! As apresentações dos trabalhos ocorrerão no dia 20/11/2021 

(sábado), às 08h30min, por meio de um link de acesso do Google Meet, 

encaminhado com antecedência ao e-mail dos autores. Pedimos que os 

autores entrem na sala virtual trinta minutos antes do início da apresentação 

dos trabalhos para conferência das câmeras e microfones, que deverão 

permanecer disponíveis durante os debates. A duração das exposições dos 

trabalhos aprovados será de 10 minutos. Poderá ser compartilhada a 

apresentação de slides por meio da plataforma do Google Meet. 

Em caso de coautoria, é suficiente a presença de pelo menos um deles 

no momento da exposição. Não será admitida a apresentação do trabalho por 

terceiros. 

 
Observação: Os certificados dos apresentadores serão encaminhados 

por e- mail no dia da apresentação dos trabalhos. 

 

 

 

 

 

 



 

 
3.4. Envio do artigo completo e publicação em anais do evento 

 
 

Os autores dos resumos apresentados deverão submeter o artigo completo no 

prazo que iniciará em 20/11/2021 e encerrará em 20/12/2021 às 23h59min.Os textos 

deverão ser encaminhados para o e-mail submissoes.congressoppgd@upf.br. 

No assunto do e-mail deverá conter o termo “Artigo completo” e o título 

do artigo. Todos os e-mails recebidos serão confirmados ao remetente. 

Os autores que apresentarem na Mostra de Trabalhos e NÃO encaminharem 

o artigo completo no prazo de 30 (trinta) dias, terão apenas os resumos publicados 

nos anais do Evento. 

 
3.4.1 Regras para envio do artigo completo 

 
 

A. Somente poderão ser enviados os artigos completos dos resumos 

apresentados na V Mostra de Trabalhos. O prazo de envio dos artigos 

completos encerrará em 20/12/2021 às 23h59min. 

B. Os artigos completos deverão seguir as diretrizes para submissão da 

Revista Justiça do Direito - Faculdade de Direito/UPF, disponível em: 

http://seer.upf.br/index.php/rjd/about/submissions#authorGuidelin%20es, exceto 

quanto ao número de páginas, os artigos deverão ter no mínimo 10 (dez) e no 

máximo 15 (quinze) páginas, com as referências não inclusas. 

C. Os artigos completos que não estiverem em conformidade com as regras 

de envio  não serão publicados nos anais do evento. 

D. O envio do artigo completo implica no aceite de publicação nos anais do 

evento, após o envio não será admitida a substituição, correção ou alteração do 

conteúdo ou qualquer outra informação. 

E. Os anais do evento serão publicados em meio eletrônico em data a ser 

divulgada. 

F. Casos omissos serão deliberados pelo Comitê Científico. 

mailto:submissoes.congressoppgd@upf.br
http://seer.upf.br/index.php/rjd/about/submissions#authorGuidelin%20es


 
 

3.5. Cronograma 
 
 

Início das inscrições para ouvintes com 

comunicação 

06/10/2021 

Início do prazo para o envio dos resumos 06/10/2021 

Término das inscrições para ouvintes 

com comunicação que participarão da 

Mostra 

13/11/2021 

Término do prazo para o envio dos 

resumos 

13/11/2021 

Divulgação 

aprovados 

da lista dos resumos 16/11/2021 

Início do evento 16/11/2021 

Apresentação dos trabalhos aprovados 20/11/2021 

às 08h30min 

Início do prazo para o envio dos artigos 

completos 

20/11/2021 

Término do prazo para o envio dos 

artigos completos 

20/12/2021 

 
 

 

4. CONTATO 
 
 
Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Direito UPF  

Telefone para contato: (54) 3316-8177 

E-mail: duvidas.congressoppgd@upf.br 

mailto:duvidas.congressoppgd@upf.br


 
 
 
 
 

Comitê Científico 

 
Prof. Dr. Felipe Chiarello de Souza Pinto 

Prof. Dr. Luiz Ernani Bonesso de Araújo 

Prof. Dr. Paulo Márcio Cruz 

Prof. Dr. Leonel Severo Rocha 

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho 

 Profa. Dra. Fabiola Wust Zibetti 

Profa. Dra. Karen Beltrame Fritz 

Profa. Dra. Cleide Calgaro 

 
 
 
 
 

 

Prof. Dr. Liton Lanes Pilau Sobrinho 

Coordenador do PPGDireito Universidade de Passo Fundo 



 

 

Apoio: 
 

 

 



 

 

 
 

 
 


