
1º SIMPÓSIO INTERNACIONAL DO CONSELHO 

INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS 

EM PÓS-GRADUAÇÃO (CONSINTER) 

 

Coordenação Científica Espanhola – Prof. Dr. David Vallespín Perez 

Professor Catedrático de Derecho Procesal de la Universitat de Barcelona (en dicha institución universitaria 

forma parte, actualmente, del equipo de gobierno, en su condición de Delegado del Rector para el Gobierno de la 

Univesitat, la Reforma Estatutaria y Asuntos Jurídicos).  

Coordenação Científica Brasileira – Prof.ª Dr.ª Alessandra Galli. 

Doutora em Tecnologia e Sociedade – UTFPR/Università Degli Studi di Padova. Mestre em Direito Econômico 

e Social – PUC/PR. Especialista em Direito Socioambiental – PUC/PR. Advogada e Consultora Jurídica. 
Professora da graduação e da pós-graduação do Centro Universitário Curitiba (UNICURITIBA) e da Escola da 

Magistratura do Paraná (EMAP). 

Coordenação Executiva – Francine Oliveira, Luiz Augusto Oliveira, Ivan Winters e Alessandra 

Galli. 

 

1. NOMENCLATURA 

“1º Simpósio Internacional CONSINTER – Aspectos Actuales y Problemáticos del Derecho y 

de la Justicia en España y Brasil”. 

 

2. APRESENTAÇÃO 

O CONSINTER vem apresentar-se com o objetivo de promover o indivíduo enquanto agente 

construtor de seu destino e da sociedade em geral, convidando-o à realização de um grande 

evento internacional em que os participantes disporão de espaço para apresentação oral dos 

seus artigos científicos inéditos, os quais corporificam os conhecimentos e experiências 

adquiridos como resultado das pesquisas científicas, com a possibilidade de sua publicação 

tanto no Brasil quanto na Europa, por meio impresso e digital. 

 

Defendemos que as publicações, quer sejam impressas ou digitais, enquanto substrato da 

cultura, são instrumentos eficazes para a democratização dos saberes, para a interação entre os 

povos e para a consolidação do desenvolvimento humanitário, técnico e científico que 

impulsiona o processo civilizatório entre as diferentes culturas, permitindo a superação dos 

limites impostos pela geografia e pelas normas, viabilizando que a integração entre os povos se 

faça de forma ética e sustentável, formando indivíduos reflexivos e autônomos, comprometidos 

com os mais elevados valores e princípios. 

 

3. OBJETIVO GERAL 

Apresentação de artigos científicos inéditos, previamente selecionados e aprovados pelo 

Conselho Editorial CONSINTER, que corporifiquem os conhecimentos e experiências relativos 

aos “Aspectos Atuais e Problemáticos do Direito e da Justiça no Brasil e na Espanha”, com a 

possibilidade de publicação desses artigos científicos tanto no Brasil quanto na Europa e em 

meio digital. 

 



 

4. JUSTIFICATIVA DO SIMPÓSIO 

Notórias são as dificuldades dos pós-graduandos em divulgar suas pesquisas científicas. Nesse 

cenário surge o CONSINTER, com o propósito de divulgar os trabalhos resultantes das 

pesquisas científicas por intermédio de seus eventos e respectivas publicações, uma vez que 

todos os artigos dos inscritos, aprovados e selecionados por renomado Conselho Editorial 

CONSINTER, serão agraciados com 03 edições distintas. A intenção é possibilitar o amplo 

acesso dos textos, propiciando aos autores significativas publicações, em especial atendimento 

às exigências de comprovação de produtividade feitas pelas Instituições de Pós-Graduação 

Stricto Sensu. O enquadramento dos textos avaliados e aprovados obedecerá aos seguintes 

critérios: 

 

4.1) Os melhores artigos aprovados e selecionados serão agraciados com a Publicação em 

formato de periódico na Revista do CONSINTER, com projeto editorial seriado que 

contempla as premissas para a futura obtenção de qualificação da CAPES, o “Qualis-

Periódico”, gerando 03 edições distintas, com registro ISSN, distribuídas da seguinte 

maneira: 02 edições no Brasil (uma digital e outra impressa) e 01 edição impressa em 

Portugal; 

4.2) Os artigos não selecionados para participar da Revista do CONSINTER, porém aprovados 

pelo Conselho Editorial CONSINTER, serão agraciados com a Publicação em formato de 

livro nos Anais do 1º Simpósio Internacional CONSINTER, também gerando 03 edições, 

porém com registro ISBN, igualmente distribuídas da seguinte maneira: 02 edições no Brasil 

(uma digital e outra impressa) e 01 edição impressa em Portugal. 

 

Desse modo, além de dar ampla visibilidade a sua produção científica, no 1º Simpósio 

Internacional CONSINTER todos os participantes terão: 

a) a oportunidade de assistir a palestras de renomados juristas espanhóis e brasileiros e com 

eles realizar intercâmbio de importantes informações para a tomada de decisões; 

b) a conveniência de ampliar suas redes de contatos de elevado nível; 

c) a possibilidade de debater ideias como proposta de auxílio no aprimoramento do conhecimento 

científico e até mesmo ser reconhecido, por ocasião de sua participação no processo criativo, 

em pesquisas científicas futuras. 

 

5. LOCAL E DATA DO SIMPÓSIO 

Univesitat de Barcelona (Espanha), dias 06, 07 e 08 de outubro de 2015. 

 

6. PRAZO PARA ENVIO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS E RECEBIMENTO DA 

RESPOSTA 

Os artigos científicos serão recebidos única e exclusivamente pelo site do CONSINTER 

ou pelos e-mails autores@consinter.com.br e/ou autores2@consinter.com.br, obedecendo 

ao seguinte calendário: 

6a) De 18 de maio de 2015 a 12 de agosto de 2015: para os inscritos que desejarem 

apresentar oralmente e ter seus trabalhos publicados já no 1º Simpósio Internacional do 

CONSINTER, em Barcelona, em 2015.  

mailto:autores2@consinter.com.br


6b) De 13 de agosto até 15 de setembro: os artigos selecionados e aprovados poderão ser 

apresentados no evento de Barcelona e serão publicados no 2º Simpósio Internacional 

CONSINTER, a ser realizado no ano de 2016. 

6c) De 16 de setembro até 06 de outubro (data da abertura do encontro): os artigos 

enviados darão direito à participação no evento e, se aprovados pelo conselho, serão 

publicados no 2º Simpósio Internacional CONSINTER, a ser realizado no ano de 2016. 

6d) Os resultados (aprovado ou não) serão anunciados em até 20 dias a partir da data da 

confirmação do recebimento do texto  no site do CONSINTER ,  mediante comunicado 

direto ao autor por e-mail . 

 

7. CONDIÇÕES PARA O ENVIO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Somente serão aceitos artigos daqueles que comprovadamente se inscreveram no 1º Simpósio 

Internacional CONSINTER, conforme indicado no site do evento.  

A inscrição e remessa do trabalho não implica na obrigatoriedade da publicação, vez que a 

condição sine qua non para tal desiderato, além da confirmação da inscrição pelo autor, é que o 

artigo seja aprovado pelo Conselho Editorial CONSINTER. 

Releva afirmar que o Conselho Editorial CONSINTER é soberano na decisão que tomar, não 

cabendo a terceiros qualquer interferência na mesma e que, sem a referida aprovação, nenhum 

artigo poderá ser publicado. 

 

8. PÚBLICO-ALVO 

Público formado por profissionais, professores e pesquisadores ligados à Pós-graduação Stricto 

e Lato Sensu que se debruçam sobre os distintos ramos do Direito, a saber, membros do 

Ministério Público, da Magistratura, Advogados, Professores, assim como servidores dos 

Poderes Judiciário, Legislativo e Executivo, entre outros interessados. 

A participação presencial no Simpósio apenas como ouvinte não está condicionada à 

apresentação de artigo científico ao CONSINTER. 

 

9. QUEM SOMOS:  

9.1. O CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS EM 

PÓS-GRADUAÇÃO (CONSINTER)  

O CONSINTER caracteriza-se por ser uma instituição sem fins lucrativos, criada com o apoio e 

interveniência da Editora Juruá Ltda., empresa do ramo editorial com mais de 46 anos de 

atividade empresarial, notadamente reconhecida por sua tradição na publicação de livros de alto 

nível técnico e científico nas diversas áreas do conhecimento e que, expandindo suas fronteiras, 

há mais de 05 anos está presente na Europa através da Editorial Juruá Ltda. com sede em 

Portugal, com uma gama de renomados e conceituados autores e conselheiros nacionais e 

estrangeiros. Para este encontro na cidade de Barcelona, na Espanha, o CONSINTER está 

realizando o 1º Simpósio Internacional CONSINTER em parceria com a Universitat de 

Barcelona, cuja Instituição se credita como o principal centro de investigação universitário 

público do Estado da Catalunha e uma das mais importantes Universidades da Europa. 

 

 

 

 



9.2. A UNIVERSITAT DE BARCELONA 

A Universitat de Barcelona se caracteriza tanto pela excelência quanto pelo número de 

programas de investigação científica, além de contar com o maior número de estudantes da 

Espanha, dispondo de uma ampla e pluridisciplinar oferta de Mestrados e Doutorados, com a 

garantia de excelência, rigor e qualidade, os quais são destinados a titulações de todas as áreas 

do conhecimento. A Universitat de Barcelona vincula-se estreitamente com a história de sua 

cidade e da Catalunha, combinando os valores da tradição com a excelência no âmbito docente 

sem esquecer de ser inovadora, caracterizada por ser uma Universidade urbana, aberta, 

cosmopolita e pluralista, como a própria cidade de Barcelona, que se faz reconhecida como um 

dos locais mais visitados do mundo. 

Assim, a Universitat de Barcelona, renomada Instituição de Ensino Superior Europeia que 

dispõe de um quadro de professores e pesquisadores de elevado gabarito – dotada de auditórios, 

salas e demais dependências com excelente infraestrutura; ótima localização e contribuição 

externa (amplo acesso, segurança, estacionamento, meios de transporte e serviços essenciais) – 

dará apoio científico, institucional, logístico e operacional ao 1º Simpósio Internacional 

CONSINTER. 

 

9.3. A UNIVERSITAT DE BARCELONA 

A Faculdade de Direito da Universidade de Barcelona é a instituição mais antiga de nossa 
Universidade. É a escola histórica da Catalunha e seu seio surgiram ramificações posteriores, 
que, por sua vez, foram derivaram um conjunto extenso de estudos. Alguns em diferentes 
centros geográficos, como escolas de direito e vários graus decorrentes destas, e outros em 
nosso corpo docente tradicional, como graus de nível estadual (Ciência Política, Ciências do 
Trabalho, Relações Industriais, Administração Pública e Gestão e Criminologia) ou diretamente 
como graus da Faculdade (Criminologia e Política Criminal e Investigação Privada). 
 

10. MISSÃO DO CONSINTER  

Entendemos que a modernidade produziu um mundo menor do que a humanidade. Sobram 

milhões de pessoas e o conhecimento é a grande estratégia de inclusão e integração. 

Desse modo, tendo o Ser Humano como princípio e finalidade de todos os nossos esforços, o 

CONSINTER vem apresentar-se  com o objetivo de promover o indivíduo enquanto agente 

construtor de seu destino e da sociedade em geral, acreditando que a integração sustentável 

entre os povos se constrói de forma ética e solidária a partir do resgate e convalidação das 

diferenças culturais, como forma de fortalecer e enriquecer a própria humanidade, onde a 

cultura permite quebrar preconceitos e superar barreiras ideológicas. 

 

11. APOIO E PATROCÍNIO 

Elevados são os custos para a realização de um evento com o padrão do 1º Simpósio 

Internacional CONSINTER. Assim, apoios institucionais e patrocínios financeiros são muito 

bem-vindos! Seja você também nosso apoiador/patrocinador. Para tanto, entre em contato com 

o CONSINTER por intermédio do e-mail contato@consinter.org.br, certamente haverá uma 

forma de realizarmos parceria. 

 

12. VALOR DAS INSCRIÇÕES 

- R$ 450,00 (quatrocentos e cinquenta reais) para inscrições realizadas até o dia 30 de junho 

de 2015; 
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- R$ 750,00 (setecentos e cinquenta reais) para inscrições realizadas de 1º de julho até o dia 1º 

de agosto de 2015; 

- R$ 350,00 (trezentos e cinquenta reais) reais até o 1º dia do Simpósio, mediante a 

disponibilidade de vagas e exclusivamente para os ouvintes, sem possibilidade de realizar 

apresentação de artigos. 

 

O PAGAMENTO DA INSCRIÇĀO PARA PARTICIPAR DO 1º SIMPÓSIO 

INTERNACIONAL CONSINTER É OBRIGATÓRIO. 

 

COMUNICAMOS QUE O CONSINTER NĀO FAZ REEMBOLSO DE PAGAMENTOS 

EFETUADOS, INCLUSIVE NOS CASOS DOS ARTIGOS NÃO APROVADOS PELO 

CONSELHO EDITORIAL! 

 

13. DAS PUBLICAÇÕES 

Todos os inscritos que tiverem os seus artigos aprovados e selecionados pelo Conselho 

Editorial do CONSINTER serão agraciados com 03 edições distintas, o que possibilitará ampla 

divulgação dos textos, propiciando aos pesquisadores e escritores significativas publicações, 

em especial atendimento às exigências de comprovação de produtividade feitas pelas 

Instituições de Pós-Graduação Stricto Sensu. O enquadramento dos textos avaliados e 

aprovados obedecerá aos seguintes critérios:  

 

1- Os artigos aprovados e selecionados dentro da criteriosa e soberana apreciação realizada pelo 

Conselho Editorial CONSINTER serão agraciados com a Publicação em formato de periódico 

na Revista do CONSINTER, com projeto editorial seriado que contempla as premissas para a 

futura obtenção de qualificação da CAPES, o “Qualis-Periódico”, gerando 03 edições 

distintas, com registro ISSN, distribuídas da seguinte maneira: 02 edições no Brasil (uma 

digital e outra impressa) e 01 edição impressa em Portugal; 

2- Os artigos não selecionados para participar da Revista do CONSINTER, porém aprovados 

pelo Conselho Editorial CONSINTER, serão agraciados com a Publicação em formato de 

livro nos Anais do 1º Simpósio Internacional CONSINTER, também gerando 03 edições, 

porém com registro ISBN, igualmente distribuídas da seguinte maneira: 02 edições no 

Brasil (uma digital e outra impressa) e 01 edição impressa em Portugal,  

3- Os artigos previamente selecionados para fins de publicação no periódico da Revista do 

CONSINTER, após aprovados (pelo sistema blind-view), serão submetidos a uma nova 

avaliação em atendimento às exigências de Qualificação da CAPES, com registro ISSN 

(International Standard Serial Number), em que peremptoriamente deverão atender os 

seguintes requisitos: 

a) ser artigos científicos inéditos; 

b) ter sido produzidos por pesquisadores vinculados exclusivamente à Pós-Graduação 

Stricto Sensu, a saber: por Doutorandos e Pós-Doutorandos, Doutores e Pós-Doutores e, 

ainda, aqueles produzidos por Mestrandos e Mestres, desde que estes obrigatoriamente 

assinem seus trabalhos em coautoria com um Doutor ou Pós-Doutor. 

4-  Os artigos aprovados pelo Conselho Editorial do CONSINTER têm a garantia da publicação 

do seu trabalho, e sua publicação independe da participação presencial do autor no evento. 

 

 



14. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

Os artigos científicos deverão ser enviados obedecendo aos seguintes requisitos: 

a) ser inéditos e apresentar: propriedade técnico-jurídica; relevância nacional e internacional 

do tema abordado (para que não sejam apresentados textos com conteúdo restrito e de 

interesse meramente de uma localidade ou região); fluência redacional e correção 

gramatical; e respeito absoluto a aspectos éticos e científicos; 

b) o(s) autor(es) que submeterem o mesmo artigo científico (com o mesmo título e conteúdo ou 

apenas mudando o título) para mais de um dos ramos do Direito (ora divididos em A, B ou 

C) terão ambos os artigos científicos automaticamente eliminados da avaliação; 

c) ser redigidos em formato Word em dois arquivos distintos, um com e outro sem 

identificação, ambos completos, contendo: título em Língua Portuguesa, Espanhola, Inglesa, 

Italiana ou Francesa, resumo e palavras-chave em língua portuguesa ou espanhol e em 

inglês, respeitando as normas da ABNT e as demais ora previstas, tanto em seu 

desenvolvimento quanto nas referências. As páginas devem ser numeradas. Não deve ser 

inserido sumário; 

d) conter breve resumo (entre 100 e 250 palavras) em Língua Portuguesa ou espanhol e em 

inglês, assim como a indicação das palavras-chave (entre 3 e 10 palavras), também em 

português ou espanhol e em inglês; 

e) os artigos poderão ser apresentados em Língua Portuguesa, Espanhola, Inglesa, Italiana ou 

Francesa, sendo que obrigatoriamente o resumo e as palavras-chave deverão ser 

apresentados em português ou espanhol e em inglês; 

f) o texto deve estar salvo em arquivo Word, em versão recente, com as seguintes 

características: fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado, sem separação 

de sílabas; espaço de 1,5 entre linhas; parágrafo de 1,5 cm; não colocar espaçamentos 

especiais antes ou após cada parágrafo; margens superior e esquerda com 3 cm, inferior e 

direita com 2 cm; em papel tamanho A4; possuir no mínimo 15 e no máximo 25 páginas; 

notas de rodapé na mesma página em que for citada a referência e referências deverão seguir 

o padrão ABNT. 

g)  o texto deve obrigatoriamente vir acompanhado do termo de autorização para publicação - 

cessão de direitos autorais/patrimoniais – conforme modelo anexo e/ou disponível no site. 

h) a qualificação do autor deverá ter no máximo 5 linhas, em nota especial de rodapé, e conter 

obrigatoriamente a Instituição de Ensino Superior a qual ele está vinculado; 

i) COAUTORIA: Atendendo diversas solicitações de pesquisadores de Pós-Graduações, 

informamos que serão aceitos artigos escritos por especializandos e especialistas, desde 

que estes assinem seus artigos em coautoria com um doutor. Já mestrandos, mestres, 

doutorandos, doutores e pós-doutores poderão enviar seus artigos escritos individualmente 

ou em coautoria, ressalvando-se que os artigos que não sejam assinados em coautoria com 

um doutor, não poderão participar da seleção para publicação na Revista, em vista dos 

critérios do Qualis, porém, se aprovados, os artigos têm a garantia de sua publicação nos 

Anais do CONSINTER. Ao final da apresentação será(ão) entregue(s) a(s) Declaração(ões) 

de Apresentação de Artigo científico somente ao(s) autor(es) presente(s) que tiver(em) 

assinatura (legível) na lista de presença. Assim, serão conferidos 02 (dois) certificados de 

participação para cada autor/coautor que esteja presente no 1º Simpósio Internacional 

CONSINTER, um de ouvinte e outro pela apresentação do artigo científico. Diante da 

possibilidade de apenas um coautor realizar a apresentação do artigo científico nos 10 

minutos que lhe serão disponibilizados, todos os coautores do artigo efetivamente 



apresentado receberão a Declaração de Apresentação de Artigo Científico. Ressalta-se que a 

participação presencial no Simpósio apenas como ouvinte não está condicionada à 

apresentação de artigo científico ao CONSINTER e que, se o artigo científico for aprovado 

pelo Conselho do CONSINTER, o autor tem a garantia da publicação de seu texto 

independentemente de sua participação presencial ou não no evento em Barcelona; 

j) todos os artigos, obrigatoriamente, deverão vir acompanhados da comprovação do pagamento 

da inscrição e da autorização de cessão de direitos autorais devidamente assinada, conforme 

modelo disponível no sítio eletrônico do CONSINTER: www.consinter.com.br. Cada 

inscrição confere o direito de envio de um artigo científico para análise do Conselho 

Editorial CONSINTER. 

k) é imprescindível e obrigatório a assinatura do autor e o preenchimento de todos os dados 

cadastrais solicitados no modelo de autorização, sendo que o não preenchimento dos campos 

implica na desqualificação do artigo enviado. (Vide modelo anexo e/ou disponível no site) 

l) os artigos científicos deverão abordar um dos temas relacionados aos grandes ramos do 

Direito, os quais deverão ser identificados conforme a seguinte classificação: 

A DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS: 

(i) Direito Ambiental, Direito Urbanístico, Direito Agrário, Direito Minerário; (ii) 

Direito da Criança e Adolescente; (iii) Direito do Consumidor; (iv) Direito do Idoso; 

(v) Direito dos Portadores de Necessidades Especiais; (vi) Direito e Novas Tecnologias 

(Digital); (vii) Direito e Teorias Geopolíticas Multi e Pluridisciplinares; (viii) Direito, 

Educação, Ensino, Pesquisa e Metodologias Jurídicas; (ix) Direitos Humanos 

Fundamentais, Democracia e Cidadania; (x) Direitos, Gênero e Movimentos Sociais; 

(xi) Filosofia do Direito; (xii) Hermenêutica Jurídica; e (xiii) História do Direito, 

Antropologia do Direito, Sociologia do Direito e Cultura Jurídica.  

B DIREITO PÚBLICO: (i) Administração Judiciária e Acesso à Justiça; (ii) 

Criminologia, Direito Penal e Processo Penal; (iii) Direito Administrativo e Processo 

Administrativo; (iv) Direito Constitucional; (v) Direito Econômico e Financeiro; (vi) 

Direito Eleitoral e Processo Eleitoral; (vii) Direito Internacional e Diplomacia; (viii) 

Direito Militar; (ix) Direito Previdenciário e Processo Previdenciário; (x) Direito 

Tributário e Processo Tributário; e (xi) Justiça Restaurativa. 

C DIREITO PRIVADO: (i) Direito Aduaneiro, Direito Marítimo e Direito Portuário; 

(ii) Direito Civil e Processo Civil; (iii) Direito Comercial e Direito do Comércio 

Eletrônico; (iv) Direito Desportivo; (v) Direito do Entretenimento; (vi) Direito 

Empresarial, Comércio Exterior e Responsabilidade Social; (vii) Direito de Família; 

(viii) Direito Imobiliário; (ix) Direito Médico e Biodireito; (x) Direito do Trabalho e 

Processo do Trabalho; (xi) Direito Autoral, Propriedade Intelectual, Registros, Marcas 

e Patentes; e (xii) Métodos Alternativos de Resolução de Conflitos: Mediação, 

Conciliação e Arbitragem. 

l) o artigo científico deverá ser acompanhado dos documentos digitalizados elencados no item 

i (comprovante de pagamento de inscrição e Autorização para Publicação, sem qualquer 

ônus para estas entidades, pelo CONSINTER/JURUÁ) e enviado pelo sítio eletrônico do 

CONSINTER ou nos seguinte endereços eletrônicos: autor@consinter.com.br (a/c Sr. Ivan 

Winters) e/ou autores2@consinter.com.br (a/c Sra. Ana Alves), cujo assunto deverá conter 

obrigatoriamente o título do artigo científico precedido da letra referente a cada ramo do 

Direito atinente, A(i); B(ii); ou C(iii) + título, como por exemplo: “A(i) – Os Danos 

Socioambientais Causados Pela Atividade da Mineração”.  

http://www.consinter.com.br/
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m) somente serão apreciados os artigos científicos que cumpram integralmente as regras do 

CONSINTER. Casos omissos serão analisados e resolvidos pelos Coordenadores do 1º 

Simpósio Internacional CONSINTER e pelo Conselho Editorial do CONSINTER. 

 

15. DICAS BÁSICAS PARA A PUBLICAÇÃO 

a) Siga as regras da ABNT (NBR 10520/2002) para as citações, as quais podem ser diretas ou 

indiretas, por autor-data ou número. As notas de rodapé devem ser apenas explicativas, de 

acordo com a NBR 6022/2003. 

b) As referências deverão seguir a NBR 6023/2002. 

c) Para cada título, subtítulo e sub-subtítulo, todos alinhados à esquerda, deverá haver um texto 

correspondente.  

d) Não serão aceitos textos com figuras, ilustrações e/ou fotografias, à exceção de gráficos e 

tabelas que sejam imprescindíveis para o trabalho e compatíveis para com a impressão em 

preto e branco, sendo que seus originais deverão ser entregues com as respectivas 

autorizações para a publicação no caso de os gráficos e tabelas se originarem de terceiros. 

e) Antes de submeter seu artigo científico para a avaliação atualize as informações, elimine 

assuntos recorrentes em itens distintos e limite as referências àquelas de maior importância. 

f) Escreva de forma clara e objetiva, evite parágrafos prolixos e extenuantes e privilegie as 

orações na ordem direta como: sujeito – predicado – complemento. 

g) O conteúdo dos artigos científicos é de inteira responsabilidade dos autores e após 

submetido para avaliação não poderá sofrer qualquer substituição ou alteração. 

 

16. DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

a) Os artigos científicos serão analisados pelo Conselho Editorial CONSINTER, formado 

somente por renomados juristas Doutores e Pós-Doutores, nacionais e estrangeiros, 

especialmente convidados pelos Coordenadores Científicos do CONSINTER. Os artigos 

científicos serão avaliados pelo sistema double blind review, no qual dois membros do 

Conselho Editorial CONSINTER avaliarão os trabalhos sem nenhuma identificação de 

autoria. A apreciação inominada dos artigos científicos afiança a imparcialidade do seu 

julgamento, diminui a subjetividade e as preferências ideológicas. Dessa forma, o 

colaborador deverá evitar referências diretas a si mesmo e citações que possibilitem extrair 

da leitura do texto a sua autoria. Em caso de admissão do artigo científico por um dos 

membros do Conselho Editorial CONSINTER e reprovação por outro, o texto será 

submetido à apreciação de um terceiro avaliador. Desta feita, unicamente os artigos 

científicos que detenham duas aprovações poderão ser apresentadas oralmente no 1º 

Simpósio Internacional CONSINTER, com a respectiva publicação. 

b) A avaliação seguirá os seguintes critérios: 

I. Pertinência e atualidade do tema escolhido; 

II. Profundidade na abordagem do tema escolhido; 

III. Metodologia apropriada para o desenvolvimento do tema escolhido; 

IV. Inovação trazida pela abordagem; 

V. Qualidade da redação; 

VI. Adequação às normas previstas no edital. 



c) O parecer exarado pelo Conselho Editorial CONSINTER é soberano, sigiloso e os autores 

não poderão ter acesso ao mesmo. 

 

17. DA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

a) Dentro dos 30 (trinta) artigos científicos eleitos para a publicação, relacionados a cada ramo 

do Direito (A, B ou C, respectivamente), os 10 (dez) primeiros autores que demonstrarem 

vontade  até a data limite de  04 de setembro de 2015 e que enviarem e-mail reiterando 
este desejo, serão selecionados para a apresentação oral durante o 1º Simpósio Internacional 

CONSINTER.  

b) Cada autor disporá de até no máximo 10 (dez minutos) para apresentar o seu trabalho. As 

apresentações serão exclusivamente orais, NÃO sendo disponibilizado qualquer aparato 

audiovisual para tanto (como Datashow, projetores etc.). 

c) As apresentações podem ocorrer em Língua Portuguesa, Espanhola, Inglesa, Italiana ou 

Francesa. 

d) A apresentação dos artigos científicos será ordenada pelos Coordenadores do evento de 

acordo com a pertinência a cada um dos ramos do Direito; seguirá a classificação respectiva 

a cada ramo do Direito e a cada tema específico abordado [p. ex. A(iv); B(ii); ou C(iii)], em 

horário a ser predefinido e informado aos participantes. A participação ativa de todos os 

autores nos debates será um momento-chave que permitirá a troca de ideias para o 

engrandecimento pessoal e que propiciará debates técnico-científicos de alta qualidade. 

e) A participação no 1º Simpósio Internacional CONSINTER apenas como ouvinte NÃO 

está condicionada à aprovação pelo Conselho Editorial CONSINTER do artigo 

científico enviado. 

f) Os artigos científicos são cedidos sem custo, em caráter definitivo e com fins comerciais 

pelos seus autores ao CONSINTER/JURUÁ para fins de publicação e divulgação. 

 

18. CERTIFICAÇÃO 

Os Certificados de participação serão emitidos pela Univesitat de Barcelona, em um total de 25 

(vinte e cinco) horas-aula. Para tanto é necessária a presença mínima de 75% (setenta e cinco 

por cento) em todo o evento, a qual será aferida pela lista de presença ou leitor digital 

disponível aos participantes. Este Certificado estará disponível no site do CONSINTER a partir 

do dia 23 de novembro de 2015.  

 

 

CONSINTER - CONSELHO INTERNACIONAL DE ESTUDOS CONTEMPORÂNEOS 
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