
 

 

 

EDITAL 

JORNADAS DIREITO E LITERATURA DA RDL 

 

1. OBJETO: A Jornada Direito e Literatura é um evento científico preparatório ao CIDIL e 

promovido pela RDL em parceria com outras Instituições, que visa à difusão dos estudos 

e pesquisas em Direito e Literatura.  

2. PROPONENTE: Instituições de Ensino Superior, públicas ou privadas, podendo, a critério 

do Conselho da RDL, ser autorizada a realização em centros e institutos culturais, 

fundações, órgãos vinculados a consulados e embaixadas, etc.  

3. RESPONSÁVEL: É condição indispensável à proposição do evento que o responsável seja 

membro da RDL. 

4. PRAZO: A proposta de parceria deve ser encaminhada através do formulário disponível 

no site da RDL (clique aqui) com antecedência mínima de 90 (noventa) dias da data 

prevista para sua realização. 

5. PERIODICIDADE: Serão promovidas até 03 (três) Jornadas Direito e Literatura por ano. 

6. TEMÁTICA: As edições da Jornada Direito e Literatura se caracterizam pela escolha de um 

tema específico em torno do qual devem se concentrar as atividades a serem realizadas. 

7. PROGRAMA: 

7.1. O evento deverá oferecer 10 (dez) horas-aula de atividades, a serem 

concentradas, preferencialmente, em um mesmo dia. 

7.2. As atividades, em seu modelo básico, deverão ser distribuídas da seguinte 

forma: um painel (3h), uma oficina (4h) e uma conferência (3h).  

8. PALESTRANTES:  

8.1. Os palestrantes deverão ser indicados pela proponente, recomendando-se que 

entre eles constem, no mínimo, 2 (dois) membros da RDL. 

8.2. A RDL intermediará os convites dirigidos aos membros de seu Quadro Social para 

atuarem como palestrantes nas Jornadas Direito e Literatura. 

8.3. A instituição proponente não arcará com qualquer custo, a título de honorários, 

de palestrante que seja membro da RDL.  



 

 

 

 

 

 

9. INFRAESTRUTURA:  

9.1.  A instituição proponente ficará responsável por sediar o evento, disponibilizando 

a infraestrutura adequada à sua realização. 

9.2. A gravação do evento é facultativa, cabendo à instituição proponente 

providenciá-la e à RDL divulgá-la. 

10. CERTIFICAÇÃO: A emissão dos certificados, que deverão conter também logotipo e 

assinatura da RDL, é de responsabilidade da instituição proponente. 

11. RECURSOS:  

11.1. A captação de recursos é de inteira responsabilidade da proponente. 

11.2. O valor das inscrições fica a critério da instituição proponente, sendo 

obrigatória a concessão de 50% de desconto para membros associados da RDL. 

12. ENCARGOS:  

12.1. As despesas decorrentes da organização e realização do evento, tais como 

passagens aéreas, hospedagem e alimentação dos palestrantes, são de 

responsabilidade exclusiva da instituição proponente, cabendo à RDL apenas 

as funções de promoção e divulgação, assim como o apoio técnico. 

12.2.  A produção do material de divulgação do evento é de responsabilidade da 

instituição proponente, que deverá ser previamente aprovado pela RDL.  

12.3.  A RDL não cobrará, a nenhum título, qualquer valor da instituição proponente 

e abdica de qualquer participação nos lucros que porventura venham a ser 

obtidos com a realização do evento. 

Porto Alegre, 30 de janeiro de 2015. 

 

 

André Karam Trindade 

Presidente da RDL 


