
 

III COLÓQUIO INTERNACIONAL DE DIREITO E LITERATURA: 
CRIME, PROCESSO E (IN)JUSTIÇA 

 
12 a 14 de novembro de 2014 

 
 

EDITAL PARA APRESENTAÇÃO DE TRABALHO 

 

Regulamento para submissão de trabalhos 
científicos a serem apresentados no III Colóquio 
Internacional de Direito e Literatura. 

 

Artigo 1º. Da modalidade dos trabalhos acadêmicos. 

1.1. Os trabalhos científicos submetidos deverão refletir proposta teórica resultante de 

pesquisa acerca das intersecções entre Direito e Literatura, mais especificamente daquilo que 

vem sendo classificado como Direito na Literatura (Law in Literature), Direito como Literatura 

(Law as Literature) e Direito da Literatura (Law of Literature). 

1.2. Para fins de inscrição, bastará o envio do resumo dos trabalhos a serem apresentados no 

evento na modalidade de “comunicação oral”. Os resumos deverão conter (a) título, (b) autor e 

(c) texto com até 250 palavras. 

1.3. A versão completa e definitiva dos trabalhos submetidos deverá ser entregue na data da 

apresentação, para fins de publicação e certificação. 

1.4. Os trabalhos devem observar o limite máximo de 20 (vinte) páginas e conter título/title, 

resumos/abstract e palavras-chave/keywords, além de seguir as normas da ABNT: fonte Times 

New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, antes e depois 0pt, com primeira linha 

recuada em 0cm. As margens devem ser: superior 3cm, inferior 2cm, esquerda 3cm e direita 2 cm. 

As referências deverão ser realizadas através do sistema de notas de rodapé. 

1.5. Serão aceitos até 2 (dois) trabalhos por autor, admitindo o máximo de 3 (três) coautores.  

1.6. Na hipótese de coautoria, todos deverão efetuar a inscrição. 

 

Artigo 2º. Do público alvo.  

Os trabalhos científicos poderão ser apresentados por estudantes de graduação e de pós-

graduação, pesquisadores e docentes. 



 

Artigo 3º. Da inscrição e dos prazos.  

3.1. As inscrições serão realizadas a partir do dia 1º de setembro até 31 de outubro de 2014, 

através do site da IMED (www.imed.edu.br), por meio do envio do formulário de inscrição 

devidamente preenchido. O resumo do trabalho deverá ser encaminhado no mesmo prazo, por e-

mail, para o seguinte endereço: katharsis@imed.edu.br. 

3.2. Para a submissão do trabalho, é necessária a prévia inscrição do(s) autor(es) no evento, no 

valor total de R$ 80,00 (oitenta reais), que incluirá a participação nas demais atividades do 

colóquio. 

3.3. O pagamento do valor da inscrição será efetuado por meio de boleto bancário gerado online 

no ato da inscrição. 

3.4. Os resumos dos trabalhos aprovados serão divulgados no site da IMED (www.imed.edu.br) no 

dia 03 de novembro de 2014, bem como o cronograma das apresentações. 

3.5. A Comissão Organizadora oferece hospedagem aos inscritos de outras localidades. Para 

tanto, o interessados devem entram em contato através do e-mail katharsis@imed.edu.br. Os 

pedidos serão atendidos de acordo com a disponibilidade de vagas existentes. 

 

Artigo 4º. Da avaliação dos resumos.  

Os resumos encaminhados serão submetidos à avaliação pelos membros da Comissão Científica 

do III CIDIL, levando em conta os seguintes critérios: (a) adequação do título; (b) clareza do 

resumo; (c) aderência temática. 

 

Artigo 5º. Da apresentação dos trabalhos.  

5.1. Os trabalhos aprovados deverão ser apresentados, na forma de “comunicação oral”, nos dias 

13 e 14 de novembro de 2014, das 14 às 17h, conforme cronograma a ser publicado no site.  

5.2. Cada trabalho deverá ser apresentado no tempo máximo de 15 (quinze) minutos. 

5.3. Os participantes de outras cidades poderão indicar a data e horário mais convenientes para 

sua apresentação, cabendo à Comissão Organizadora deferir a solicitação de acordo com a 

disponibilidade.  
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Artigo 6º. Da publicação dos trabalhos.  

6.1. Os trabalhos científicos que forem aprovados, apresentados e entregues no prazo serão 

publicados nos Anais do III Colóquio Internacional de Direito e Literatura. 

6.2. Para a publicação, é obrigatória a apresentação do trabalho pelo autor ou por um dos co-

autores.  

6.3. O(s) autor(es) do(s) trabalho(s) científico(s) se responsabilizam pela autoria e opiniões 

externadas nas produções, cedendo automaticamente os direitos de publicação no ato de entrega 

da versão final nos termos do artigo 1° do presente edital.  

 

Artigo 7º. Disposições finais. 

7.1. Situações omissas no presente Regulamento serão decididas pela Comissão Científica. 

7.2. As dúvidas relativas à participação na apresentação de trabalhos, a possibilidade de 

hospedagem e eventuais ajustes no cronograma das apresentações deverão ser encaminhados 

através do e-mail: katharsis@imed.edu.br. 

7.3. O presente Regulamento entra em vigor na data da publicação. 

 

Passo Fundo (RS), 11 de agosto de 2014. 

 

Prof. Dr. André Karam Trindade – IMED  

Presidente da Comissão Científica 

 

Profª. Drª. Angela Araujo da Silveira Espindola – IMED  

Comissão Científica 

 

Prof. Dr. Márcio Ricardo Staffen – IMED  

Comissão Científica 

 

Prof. Dr. Lenio Luiz Streck – UNISINOS  

Comissão Científica 

 

Profª. Drª. Henriete Karam – UFRGS  

Comissão Científica
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III INTERNATIONAL COLLOQUIUM OF LAW AND LITERATURE: 
CRIME, PROCESS AND (IN)JUSTICE 

  
12 - 14 de november 2014 

 
 

REGULATION FOR PAPER PRESENTATION 

 

Regulation for submission of scientific papers to be 
presented at the III International Colloquium of Law 
and Literature. 

 

Article 1st. The type of academic papers. 

1.1. All papers submitted to the International Colloquium on Law and Literature must reflect 

theoretical ideas resulting from researches on the intersection between Law and Literature, 

including its variable approaches as Law in Literature, Law as Literature and Law of Literature. 

1.2. In order to enroll in the Colloquium, the applicant must submit an abstract of the paper he 

intends to present orally in the Symposium.  The abstract must include (a) title, (b) author and (c) 

text with up to 250 words. 

1.3. Applicants must hand out the final version of their paper for publication and certification 

before or immediately after its presentation 

1.4.  Papers must have a maximum of 20 (twenty) pages and include a title, an abstract and 

keywords, and must follow ABNT’s technical standards: Times New Roman font, size 12, spacing 

1.5 between lines, before and after 0 pt, with first line indented 0 cm. The margins must be: top 3 

cm, bottom 2 cm, 3 cm left and right 2 cm. References must be inserted as footnotes.  

1.5. The maximum of 2 (two) papers per author will be accepted, admitting a maximum of 3 

(three) co-authors. 

1.6. All authors must make the application, even in the case of a work in co-authorship.   

 

Article 2nd. Target audience. 

Papers may be presented by undergraduate students, graduate students, researchers and 

teachers. 



 

Article 3rd. Registration and deadlines. 

3.1. Registrations will be held from September 1st to 31th October 2014, on IMED’s website 

(www.imed.edu.br), by sending the registration form duly completed. The abstract must be send 

by e-mail, to the following address: katharsis@imed.edu.br. 

3.2. Paper submission will be charged a fee of R$ 80.00 (eighty reais), which will cover the 

participation in the Colloquium.  

3.3. The registration fee can be confirmed by bank ticket generated online when registering. 

3.4. Abstracts of the accepted papers will be displayed at IMED’s website (www.imed.edu.br) on 

November 3rd, 2014. 

3.5. The Organizing Committee will offer accommodation for those coming from other localities.  

In order to apply lodging assistance, contact us sending an email to katharsis@imed.edu.br.  All 

requests will be met according to availability.  

 

Article 4th. Abstract evaluation. 

All abstracts will be previously evaluated by members of the Scientific Commission of the 3nd 

International Colloquium of Law and Literature, in accordance with the following criteria: (a) 

Adequacy of the title; (b) clarity of the abstract; (c) Thematic adherence.  

 

Article 5th. Paper presentation. 

5.1. The approved papers must be presented as oral communications on November 13th and 14t,h 

2014, from 2 to 5 pm, according to the schedule to be posted on the website. 

5.2.  Each paper must be presented considering the maximum time of 15 (fifteen) minutes. 

5.3. Participants from other cities will be allowed to indicate the most convenient date and time 

for their presentations, and the Organizing Committee will grant their request according to 

availability. 

 

Article 6th. Paper publication. 

6.1. The scientific papers which have been approved, presented and delivered on due time will be 

published in the annals of the III International Conference of Law and Literature. 
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6.2. For publication purposes, the paper has to be presented by the author or by one of the co-

authors.  

6.3. The author(s) of the scientific paper(s) is (are) responsible for the authorship and for the 

reviews presented, assigning the rights of publication of the final version when submitting the 

manuscript. 

  

Article 7th. Final considerations. 

7.1. Unexpected cases not referred to in this Regulation will be submitted to the consideration of 

our Scientific Committee. 

7.2. For any information about participation, presentation, lodging and scheduling, please contact 

us via  email: katharsis@imed.edu.br. 

 

Passo Fundo (RS), August 11th, 2014. 

 

Prof. Dr. André Karam Trindade – IMED  

President’s Scientific Committee 

 

Profª. Drª. Angela Araujo da Silveira Espindola – IMED  

Scientific Committee 

 

Prof. Dr. Márcio Ricardo Staffen – IMED  

Scientific Committee  

 

Prof. Dr. Lenio Luiz Streck – UNISINOS  

Scientific Committee 

 

Profª. Drª. Henriete Karam – UFRGS  

Scientific Committee  
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