EDITAL Nº 015/2017: CHAMADA DE ARTIGOS PARA PARTICIPAÇÃO NO
IV CONGRESSO HISPANO-BRASILEIRO: DIREITOS HUMANOS
1 - Sobre o IV CONGRESSO HISPANO-BRASILEIRO DE DIREITO: DIREITOS
HUMANOS
1.1 - O Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu da FADISP mantém um
convênio acadêmico internacional com a Universidade de Valladolid, da
Espanha, e no âmbito desse convênio, promoverá o IV Congresso HispanoBrasileiro na cidade de Valladolid, na Espanha, nos dias 04 e 05 de julho de
2018, 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 chamada de artigos para apresentação no Congresso:
2.1 - Prazo Final para Envio das Colaborações: O prazo final para envio das
colaborações para o IV Congresso Hispano-Brasileiro será o dia 25/05/2018.
3 - Orientação para Colaboradores
3.1 – As colaborações deverão ser inéditas e originais e devem,
preferencialmente, de 15 a 20 páginas, podendo contar com até 3 autores;
3.2 – A submissão do artigo deverá ser efetuada no site da Revista
Pensamento Jurídico da FADISP, cumprindo as regras ali estabelecidas,
conforme o link abaixo:
http://revistapensamentojuridico.fadisp.com.br/ojs/index.php/pensament
ojuridico/about/submissions#authorGuidelines
3.3 – A inscrição para o Congresso deverá ser efetuada no site da FADISP
(www.fadisp.com.br), mediante pagamento conforme as condições abaixo:
a) Professores e estudantes da FADISP: isento;
b) Professores e estudantes de IES conveniada com a FADISP: R$ 150,00
(cento e cinquenta reais);
c) Professores e estudantes de IES não conveniada: R$ 300,00 (trezentos

reais).
4. Análise das Colaborações
4.1. As colaborações enviadas devem seguir as regras estipuladas pela
Revista Pensamento Jurídico da FADISP. Não havendo o cumprimento das
regras os artigos enviados não serão analisados. As colaborações recebidas
serão avaliadas com base nos sistema double-blind-review.
4.2. Após a avaliação o autor(a) receberá a informação se o artigo foi
aprovado, aprovado com ressalvas ou rejeitado. Sendo aprovado o artigo
será considerado apto a ser apresentado no IV CONGRESSO HISPANOBRASILEIRO DE DIREITO: DIREITOS HUMANOS.
5. Apresentação oral em Painéis do IV Congresso Hispano-Brasileiro
5.1. A apresentação oral deverá será efetuada de acordo com o respectivo
Painel que será definido pelos organizadores do Congresso, que publicará o
Programa Oficial até 15 dias antes do evento, no site da FADISP.
5.2. A apresentação oral poderá ser efetuada na língua portuguesa,
espanhola ou inglesa, com duração aproximada de 15 a 30 minutos,
proibida a simples leitura.
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