V CONGRESSO INTERNACIONAL DA RED DOCENTE
EUROLATINOAMERICANA DE DERECHO ADMINISRATIVO
Dias 12 e 13 de maio de 2015
Programa de Doutorado e Mestrado em Direito da UNISC – Universidade de Santa Cruz do Sul
Confira abaixo os Editais nº 001 e 002/2015-REDOEDA, que contêm, respectivamente, o Regulamento de
apresentação de comunicados científicos e o Regulamento do concurso de artigos jurídicos “Prêmio
Professor Justo José Reyna”.

EDITAL Nº 001/2015-REDOEDA
REGULAMENTO DE APRESENTAÇÃO
DE COMUNICADOS CIENTÍFICOS
Encontra-se aberta a oportunidade para que estudantes, pesquisadores, professores e operadores do Direito e ciências
correlatas apresentem no V CONGRESSO INTERNACIONAL DA RED DOCENTE EUROLATINOAMERICANA DE
DERECHO ADMINISRATIVO comunicados a partir de uma perspectiva científico-crítica. A proposta da atividade é
promover a publicização de trabalhos acadêmicos e profissionais de relevância social no contexto dos temas do evento.
Podem ser apresentados até dois comunicados por participante (e o mesmo trabalho poderá ser elaborado no modelo de
artigo completo e apresentado no concurso – Edital nº 002/2015-REDOEDA). Não há impedimento para a apresentação do
mesmo tema na sessão de comunicados científicos e no concurso de artigos, desde que observado o modelo de elaboração
de cada atividade, nos termos abaixo explicitados.
Regras da Apresentação de Comunicados Científicos
1. Estão abertas as inscrições para a apresentação de comunicados científicos no V CONGRESSO INTERNACIONAL DA
RED DOCENTE EUROLATINOAMERICANA DE DERECHO ADMINISRATIVO.
2. As apresentações ocorrerão em sala paralela ao evento principal, nas dependências da UNISC – Universidade de Santa
Cruz do Sul, em horário previsto na programação (dias 12 e 13 de maio de 2015).
3. Os trabalhos que forem aceitos, e cujos autores cumprirem todas as condições de inscrição no evento, serão publicados
na forma de resumo na Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo (ISSN 2362-583X), com sede na
Universidad Nacional del Litoral (Santa Fe, Argentina) em seção específica destinada à publicação de comunicados
científicos. A publicação do trabalho está condicionada à efetiva apresentação da comunicação científica no Congresso por
pelo menos um dos autores.
4. Os interessados deverão enviar os resumos dos comunicados em arquivo Word ao e-mail revistaredoeda@gmail.com até
o dia 1º de maio 2015. A coordenação do evento irá encaminhar resposta ao interessado informando sobre a aceitação ou
não de cada trabalho no prazo máximo de 7 dias após o envio. O resultado final de todos os resumos selecionados para
apresentação será divulgado no máximo até o dia 08 de maio de 2015 no site do Programa de Pós-Graduação em Direito
da UNISC (http://www.unisc.br/ppgd).
5. Os resumos selecionados deverão ser apresentados em público e perante a Comissão de Análise (composta por no mínimo
três professores, indicados pela organização do evento) em data e horário marcado, segundo a programação do evento, pelo
tempo máximo de 10 minutos, podendo ou não o apresentador ser questionado pela Comissão em caso de dúvidas e
contestações (caso em que o candidato terá igual tempo para sua manifestação).
6. Serão apenas aceitos trabalhos de acadêmicos e profissionais inscritos individualmente ou em dupla, oriundos de qualquer
Curso superior (Graduação ou Pós-Graduação), desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das temáticas do
Congresso (ver ANEXO I, infra). Poderá vir apresentar o trabalho apenas um dos autores ou ambos os autores.
7. Serão desclassificados resumos que não estiverem de acordo com os seguintes critérios de admissão:
7.1. Título em caixa alta e negrito no idioma do texto e em inglês.

7.2. Nome completo dos autores, seguido de afiliação institucional (nome por extenso da universidade(s) à(s)
qual(s) se encontra vinculado como aluno ou professor, com indicação de cidade, Estado e país da instituição),
titulação acadêmica (começando pela mais elevada), outros vínculos com associações científicas, profissão e email do(s) autor(es), com um máximo de dois autores por trabalho.
7.3. Resumo com referência ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos resultados e
conclusões. Deve possuir mínimo de 250 e máximo de 500 palavras; espaçamento entrelinhas de 1.0 (simples).
7.4. Indicação de cinco palavras-chave no idioma do texto (português ou espanhol) e em inglês.
8. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de admissão.
9. Todos os participantes receberão seu respectivo certificado de apresentação de trabalho científico em Congresso.

EDITAL Nº 002/2015-REDOEDA
REGULAMENTO DO CONCURSO DE ARTIGOS JURÍDICOS
“PRÊMIO PROFESSOR JUSTO JOSÉ REYNA”
O V CONGRESSO INTERNACIONAL DA RED DOCENTE EUROLATINOAMERICANA DE DERECHO
ADMINISRATIVO abre à participação de graduandos, pós-graduandos, professores e demais profissionais o Concurso de
Artigos Jurídicos. Trata-se de uma forma de premiação de trabalhos de elevada relevância e qualidade intelectual que serão
analisados por com uma comissão de professores especialmente designada para esta tarefa. Nesse ano será conferido
o Prêmio Professor Justo José Reyna, como uma forma de prestigiar o vencedor. O Concurso de Artigos Jurídicos é
realizado de acordo com este regulamento, que estabelece regras formais e materiais garantidoras da qualidade dos trabalhos
e busca assegurar a imparcialidade no julgamento dos textos que concorrerão, mediante avaliação cega por uma comissão
composta por no mínimo três professores. A coordenação do evento irá encaminhar resposta ao interessado informando da
aceitação ou não do artigo no prazo máximo de 10 dias após o envio.
1. O candidato interessado em participar deverá enviar o artigo em arquivo Word (.doc), através do e-mail
revistaredoeda@gmail.com, sem identificação de autor (se houver identificação de autor no corpo do texto, o artigo
será imediatamente desclassificado). A única identificação no arquivo Word deve ser o pseudônimo do autor.
2. No corpo do e-mail deverá constar: Nome completo dos autores, seguido de afiliação institucional (nome por extenso da
universidade(s) à(s) qual(s) se encontra vinculado como aluno ou professor, com indicação de cidade, Estado e país da
instituição), titulação acadêmica (começando pela mais elevada), outros vínculos com associações científicas, profissão e
e-mail do(s) autor(es), com um máximo de dois autores por artigo.
3. O artigo deverá ser escrito em documento Word, justificado, nos termos abaixo (podendo ter no máximo dois autores):
3.1. Título no idioma do artigo (português ou espanhol) e em inglês em caixa alta negrito.
3.2. No arquivo deve constar apenas um nome fictício (pseudônimo).
3.3. O resumo no idioma do artigo (português ou espanhol) e em inglês (fonte times new roman 12, com espaçamento
entre linhas único/simples, sem parágrafo ou citações e referências, com até 200 palavras). O resumo deve referir-se ao
objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico utilizado e aos resultados e conclusões. Cinco palavras-chave no
idioma do texto e em inglês.
3.4. O trabalho deve ser escrito em português ou espanhol e deve ter entre 10 e 25 páginas (tamanho A4),
compreendendo a introdução, desenvolvimento, conclusão (não necessariamente com esses títulos) e uma lista de
referências bibliográficas. O corpo do trabalho deve ser apresentado com fonte Times New Roman 12, espaçamento
entre linhas de 1,5. Citações diretas devem seguir o seguinte padrão de registro: transcrição com até cinco linhas deve
constar do corpo do texto, com letra e espaçamento normais, e estar entre aspas. Fica vedada a utilização de citações
longas (citações que ultrapassem cinco linhas). As notas deverão ser feitas em rodapé tanto para as referenciais quanto
para as explicativas. Não é permitida a utilização do sistema autor-data, que se utilizado implicará a desclassificação
do trabalho. As páginas deverão ser numeradas no canto superior direito. Seguir as normas da ABNT.
4. O prazo para recebimento dos artigos encerra-se no dia 1º de maio de 2015. No prazo máximo de 7 dias após o
recebimento
será
informado
ao
autor
se
o
artigo
foi
aceito
para
o
concurso.
5. Todos os trabalhos serão avaliados de forma cega – sem identificação do autor – por uma banca de no mínimo 3
professores, designada pela Organização do Evento.

6. O artigo vencedor será o que obtiver a maior média das avaliações individuais da comissão. Em caso de empate a
comissão deverá escolher o melhor trabalho por votação nominal.
7. Serão aceitos artigos de acadêmicos e profissionais oriundos de qualquer curso superior (graduação, especialização,
mestrado e doutorado) desde que o tema enfocado esteja inserido em uma das temáticas do Congresso (ver ANEXO I,
infra).
8. Serão desclassificados trabalhos que não estiverem de acordo com os critérios de admissão ou se verificado que o(s)
autor(es) não está(ão) inscrito(s) nem presente(s) no evento.
9. O primeiro colocado, além de receber um certificado de concessão do Prêmio Professor Justo José Reyna, terá o seu
artigo publicado na íntegra na Revista Eurolatinoamericana de Derecho Administrativo (ISSN 2362-583X). O segundo
e terceiro colocados também receberão certificados e, a critério da Comissão, se obtiverem avaliação condizente com o
rigor científico da Revista, terão também os seus artigos publicados na íntegra.
10. O resultado será divulgado no dia 13 de maio de 2015, nas dependências da UNISC – Universidade de Santa Cruz do
Sul, antes da conferência de encerramento do Congresso.
ANEXO I
Eixo temático 1 - CAMINHOS PARA UMA GESTÃO PÚBLICA DEMOCRÁTICA
Eixo temático 2 - CONTROLES JURISDICIONAIS, POLÍTICOS E SOCIAIS DA POLÍTICAS PÚBLICAS
Eixo temático 3 - O CONFLITO DE INTERESSE NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA
Eixo temático 4 - DESVIO DE PODER E CORRUPÇÃO: AÇÕES PREVENTIVAS E CURATIVAS
Eixo temático 5 - SEGURANÇA JURÍDICA, BOA FÉ E CONFIANÇA LEGÍTIMA EM FACE DOS ATOS ESTATAIS.
Eixo temático 6 - PRINCIPIO DA TRANSPARENCIA E DEVER DE INFORMAÇÃO POR PARTE DO ESTADO
ADMINISTRADOR
Eixo temático 7 - TRANSFORMAÇÕES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA PARA A TUTELA DOS DIREITOS
SOCIAIS

