
	

	

EDITAL Nº 039/2021: CHAMADA DE ARTIGOS PARA PARTICIPAÇÃO NO VI 
CONGRESO IBERO-AMERICANO: DERECHOS HUMANOS – VALLADOLID 

O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da Faculdade Autônoma de Direito 
– FADISP, e o Programa de Mestrado Acadêmico em Direito Constitucional 
Econômico do Centro Universitário Alves Faria – UNIALFA, tornam público o 
presente Edital de Chamada de artigos para participação no VI Congresso Ibero-
Americano: Derechos Humanos – Valladolid. 

1 - Sobre o VI CONGRESO IBERO-AMERICANO: DERECHOS HUMANOS - 
VALLADOLID 

1.1 - O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da FADISP mantém um 
convênio acadêmico internacional com a Universidade de Valladolid, Espanha, e 
no âmbito desse convênio, promoverá o VI CONGRESO IBERO-AMERICANO: 
DERECHOS HUMANOS - VALLADOLID na cidade de Valladolid, na Espanha, nos 
dias 06, 07 e 08 de julho de 2022, com a participação de Professores e alunos de 
Graduação, Mestrado e Doutorado de ambas as Universidades e de outras 
Instituições de Ensino Superior. 

2 – Prazo da inscrição e chamada de artigos para apresentação no Congresso: 

2.1 - Da inscrição: A inscrição poderá ser efetuada a partir da publicação do 
Edital até o dia 07 de março de 2022, mediante envio do resumo do artigo (item 
2.2) no e-mail: mestradodoutoradofadisp@unialfa.com.br. 

2.2 Do Resumo do Artigo: Comprovado o pagamento da inscrição, o(a) 
interessado(a) poderá encaminhar um Resumo do Artigo, contendo no mínimo 
200 e no máximo 350 palavras; comprovada a inscrição, o pagamento da taxa e 
o envio do Resumo do Artigo, o(a) interessado(a) receberá a confirmação da 
aprovação/reprovação/críticas em até 05 (cinco) dias úteis; poderão ser 
enviados no máximo 02 (dois) Artigos; 

2.3 Do Prazo Final para Inscrição e Envio do Artigo Completo: O prazo final para 
envio do Artigo Completo para o VI CONGRESO IBERO-AMERICANO: DERECHOS 
HUMANOS - VALLADOLID será o dia 21 de março de 2022, mediante envio no e-
mail: mestradodoutoradofadisp@unialfa.com.br. 

Orientação para Colaboradores 

3.1 – Os Artigos deverão ser inéditos e originais e devem ter, preferencialmente, 



	

	

de 15 a 20 páginas, podendo contar com até 3 autores; 

3.1.1 – Em caso de coautoria, todos deverão se inscrever, conforme o item 3.3; 

3.2 – O Artigo (resumo e artigo completo) deverá ser enviado no e-mail: 
mestradodoutoradofadisp@unialfa.com.br 

3.3 – As regras de submissão estão dispostas na Revista Pensamento Jurídico da 
FADISP: 
http://revistapensamentojuridico.fadisp.com.br/ojs/index.php/pensamentojuri
dico/about/submissions#authorGuidelines  

3.4 – A inscrição para o Congresso deverá ser efetuada no site da FADISP 
(www.fadisp.com.br), mediante pagamento conforme as condições abaixo: 

a) Professores da FADISP: isento; 

b) Estudantes da FADISP: R$ 500,00 (quinhentos reais); 

c) Professores e estudantes de outras IES: R$ 600,00 (seiscentos reais); 

3.5 – A inscrição para o Congresso deverá ser efetuada no site da FADISP 
(www.fadisp.com.br), mediante pagamento conforme as condições abaixo: 

• O pagamento poderá ser efetuado via cartão de débito ou crédito 
ou por meio de depósito identificado para: Centro Educacional 
Alves Faria Ltda, CNPJ:02.850.990/0003-44: Banco Bradesco (237) - 
Agência 3684 – C/C 62592-2, e enviado o comprovante junto como 
resumo (item 2.2). 
Em hipótese alguma haverá devolução da taxa de inscrição. 

 

3.6 – A aprovação do artigo será informada ao(s) autor(es) inscrito(s) e não 
garante publicação na Revista Pensamento Jurídico. 

4. Apresentação oral em Painéis do VI CONGRESO IBERO-AMERICANO: 
DERECHOS HUMANOS - VALLADOLID 

4.1 A apresentação oral será deferida após a confirmação da aprovação do Artigo 
Completo e deverá será efetuada de acordo com o respectivo Painel que será 
definido pelos organizadores do Congresso;  

4.2 O Programa Oficial do Congresso será publicado até o dia 20 de abril de 2022, 



	

	

no site da FADISP; 

4.3 A apresentação oral poderá ser efetuada na língua portuguesa, espanhola ou 
inglesa, com duração aproximada de 10 a 20 minutos, proibida a simples leitura; 
 
4.4 Os Professores/Estudantes que tiverem seus trabalhos aprovados para 
apresentação oral, deverão se credenciar no dia 06 de julho de 2022, cujo local 
e horário será previamente divulgado. 
 
5. Cronograma 

5.1 O cronograma está assim definido: 

Datas Cronograma 

17/11/21 Publicação do Edital e início do prazo para envio do resumo e artigo 

07/03/22 Data final do prazo de inscrição e envio do resumo 

21/03/22 Data final do prazo de envio do artigo completo 

20/04/22 Publicação da lista de trabalhos aprovados para apresentação 

06-08/07/22 Datas do Congresso 

  

6. Comissão Organizadora, Comitê Científico e Equipe  

6.1 A comissão organizadora do Congresso é composta pelos Professores: 

a) Dr. Thiago Matsushita – FADISP e UNIALFA; 

b) Dr. Lauro Ishikawa – FADISP; 

c) Dr. Javier García Medina – Universidad de Valladolid. 

6.2 O Comitê Científico é composto pelos Professores: 

a) Dr. André de Carvalho Ramos – FADISP; 

b) Dra. Marina Faraco Lacerda Gama – UNIALFA. 

6.3 A Equipe é composta por: 



	

	

a) Felipe Diego Martarelli Fernandes – FADISP; 

b) Tereza Cristina Zabala – FADISP;  

c) Alessandra de Andrade Barbosa Santos de Mesquita – FADISP; 

d) Nilson Costa Souza – FADISP; 

e) Rafael Damásio Brasil Garcia – UNIALFA; 

f) Aline Cristina Soares Caetano Araújo – UNIALFA.  

 

7. Disposições Finais 

7.1 Os Certificados serão entregues após o encerramento do Congresso. 

7.2 Eventuais dúvidas deverão ser encaminhadas pelo e-mail: 
mestradodoutoradofadisp@unialfa.com.br. 
  
 

São Paulo/SP, 17 de novembro de 2021. 
 
 
 

Thiago Matsushita 
Diretor Acadêmico da Graduação, Mestrado e Doutorado 

 


