
 

  

 

  

 

 

 

 

 

 
 

III Congresso de Acesso à Justiça  
De 21 a 23 de outubro de 2021  

PROGRAMAÇÃO  
Dia 21/10 (Quinta-feira)  
19h30   

Virada tecnológica no Direito Processual 

Dierle Nunes  
Doutor em Direito Processual pela Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 
Università degli Studi di Roma "La Sapienza”. Professor do Programa de Pós-graduação 
Stricto Sensu em Direito da Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais e 
Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG). Advogado. 

20h30 
O acesso à justiça no âmbito internacional 

 Sylvia Steiner  
Juíza do Tribunal Penal Internacional (2003-2016). Membro da Delegação Brasileira na 
Comissão Preparatória do Tribunal Penal Internacional (1999-2000). Mestre em Direito 
Internacional pela USP. Senior Researcher na Escola de Direito da Fundação Getulio 
Vargas (SP). 

 
Dia 22/10 (Sexta-feira)  
19h30 

Vulnerabilidade digital 

Leonardo Scofano Damasceno Peixoto  
Pós-Doutorado em Democracia e Direitos Humanos pelo IGC/CDH na Faculdade de 
Direito da Universidade de Coimbra/Portugal. Doutor e Mestre em Direito Constitucional 
pela PUC/SP. Professor convidado do Programa de Pós-Graduação em Direito 
(Especialização e LLM em Direito Digital) da Universidade Presbiteriana Mackenzie. 
Defensor Público do Estado de São Paulo desde 2007. 

20h30 
Visual law 

Bernardo de Azevedo e Souza  
Mestre em Ciências Criminais pela Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul 
(PUCRS). Especialista em Ciências Penais (PUCRS). Membro da Comissão de Direito 
Eletrônico e Crimes de Alta Tecnologia (OAB/SP). Membro-fundador do Instituto 
Compliance Brasil. Membro da Comissão Especial de Prevenção à Corrupção (OAB/RS). 
Professor convidado da Escola Superior da Advocacia (OAB/RS). Professor convidado 
do Programa de Pós-Graduação em Direito Penal e Processual Penal (Universidade 
Feevale). Diretor do Canal Ciências Criminais. Membro da Avocats Sans Frontières.  

 
Dia 24 (sábado)  
09h00  

Grupos de trabalho para apresentação dos artigos e resumos expandidos  
 



 

  

    

 

 

 

 

EDITAL 

  

- Prazo de submissão de trabalhos: 04 de outubro de 2021.    

- Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail ajudpro@gmail.com.   

- A divulgação do resultado da análise será 18 de outubro de 2020.   

   

  

O Centro Universitário Eurípides de Marília (UNIVEM) convida os interessados em geral 

e, especialmente, estudantes, docentes e pesquisadores de graduação e pós-graduação 

a participarem dos eventos relacionados ao III Congresso de Acesso à Justiça, 

organizado pelo grupo de pesquisa Grupo de Pesquisa Acesso à Justiça, Era Digital e 

Processo (AJUDPRO), que se realizará entre os dias 21 a 23 de outubro de 2021, por 

meio de salas de videoconferências a serem divulgadas oportunamente pelo Centro  

Universitário Eurípides de Marília.   

  

  

1.1. Após a submissão e aprovação dos artigos e resumos expandidos, serão 

organizados GTs subdivididos conforme a temática e em número adequado para o bom 

andamento dos trabalhos.  

1.2. Os GTs ocorrerão no dia 23 de outubro de 2021 (sábado), das 09h00 às 12h00, 

quando serão apresentados os trabalhos aprovados para apresentação no Congresso.   

1.3.  A submissão de artigos deve observar as normas abaixo:   

1.4.  O artigo deverá conter  

a) Resumo em língua portuguesa (de 100 a 250 palavras);   

b) No mínimo 05 (cinco) palavras-chave na língua portuguesa;   

c) Introdução incluindo o tema, o problema, o objetivo, a justificativa e 

o método;   

d) Desenvolvimento adequado e lógico;   



 

  

e) Conclusão respondendo adequadamente ao problema apresentado;   

 

 

 

 

 

 

 

 

f) Citações e referências conforme regras da ABNT;   

g) De 10 até 30 laudas no formato Word – A4, posição vertical, fonte 

Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, sem 

separação de sílabas, entrelinhas com espaçamento 1,5, parágrafo 

de 1,5 cm, margens: superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 

cm.    

1.5. Os artigos poderão ser escritos em coautoria com até 03 (três) autores, no máximo. 

O conteúdo do artigo é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).    

1.6.  Cada autor poderá submeter até 02 (dois) artigos para apresentação no evento.   

1.7. A avaliação, com a atribuição dos conceitos de excelente, bom, regular, ruim ou 

insatisfatório, seguirá os seguintes critérios:   

a) O tema do artigo vincula-se ao texto?   

b) A problematização do artigo está bem definida?   

c) A introdução apresenta de forma clara o tema, o problema, o 

objetivo, a justificativa e o método?   

d) A justificativa do artigo é clara?   

e) O método aplicado ao texto é apropriado?   

f) A estrutura do texto é adequada e lógica?   

g) O texto, na sua conclusão, responde adequadamente o problema?   

h) As citações de fontes e as referências estão conforme as regras da 

ABNT?   

1.8. Somente será permitida a apresentação de artigos pelo(s) autor(es). A publicação 

dos artigos nos Anais, em forma de livro digital, depende de sua apresentação no evento.  

1.9. Em caso de coautoria é suficiente a presença de um autor no momento da 

exposição, com direito a declaração de apresentação somente ao que apresentar o 

artigo.    

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

1.10. É requisito para a submissão do artigo que ao menos um dos autores já tenha 

cursado ou esteja cursando pós-graduação lato sensu (especialização) ou stricto sensu 

(mestrado ou doutorado).   

   

2. A submissão de resumos expandidos deve observar as normas abaixo:   

2.1. O resumo expandido deverá conter:    

a) Resumo em língua portuguesa com extensão entre 100 e 150 

palavras;   

b) No mínimo 03 (três) palavras-chave na língua portuguesa;   

c) Breve introdução, desenvolvimento, conclusão e referências;   

d) Desenvolvimento adequado e lógico;   

e) Conclusão respondendo adequadamente o problema;   

f) As citações devem obedecer às regras da ABNT;   

g) De 4 até 8 laudas no formato Word – A4, posição vertical, fonte 

Times New Roman, corpo 12, alinhamento justificado, sem 

separação de sílabas, entrelinhas com espaçamento 1,5, parágrafo 

de 1,5 cm, margens: superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 

cm.    

2.2. Os resumos expandidos poderão ser escritos em coautoria com até 04 (quatro) 

autores.   

2.3. O conteúdo do resumo expandido é de inteira responsabilidade do(s) autor(es).  

2.4. Cada autor poderá submeter até 02 (dois) resumos expandidos para 

apresentação no evento.   

2.5. A avaliação, com a atribuição dos conceitos de excelente, bom, regular, ruim ou 

insatisfatório, seguirá os seguintes critérios:    

a) O tema do resumo vincula-se ao texto?   

b) A introdução é clara?   



 

  

 

 

 

 

 

 

c) A estrutura do texto é adequada e lógica?   

d) O texto, na sua conclusão, responde adequadamente o problema?   

e) As citações de fontes e as referências estão conformes às regras da 

ABNT?   

2.6. Somente será permitida a apresentação de resumos expandidos pelo(s) autor(es). 

A publicação dos resumos expandidos nos Anais, em forma de livro digital, depende de 

sua apresentação no evento.   

2.7. Em caso de coautoria é suficiente a presença de um autor no momento da 

exposição, com direito a declaração de apresentação somente ao que apresentar o 

resumo.   

2.8. É requisito para a submissão do artigo que ao menos um dos autores já tenha 

cursado ou esteja cursando graduação em curso superior. Admite-se o envio de resumo 

expandido, também, por pós-graduados e pós-graduandos.   

    

 

3.  DAS INSCRIÇÕES   

 

   

3.1. As inscrições para os eventos devem ser feitas no link do evento em 

www.univem.edu.br e confirmada mediante o pagamento do valor da(s) modalidade(s) 

de participação escolhida(s), a seguir indicadas:   

a) Participação com apresentação de resumo expandido: R$ 20,00   

b) Participação com apresentação de artigo cientifico: R$ 40,00   

3.2. Alunos do UNIVEM terão desconto de 20% (por cento).   

3.3. Tratando-se de inscrição para apresentação de trabalhos é necessária a indicação 

do nome(s) do(s) autor(es) com breve biografia e instituição de ensino que o(s) 

autor(es) pertence(m).   

 



 

  

 

 

 

 

 

 

 

3.4. A Inscrição e pagamento da taxa faculta a apresentação de até dois resumos ou 

artigos. Em caso de submissão de um artigo e um resumo expandido, o pagamento 

da taxa deve ser realizado de acordo com a modalidade de participação de maior 

valor, isto é, R$ 40,00. Todos os participantes, mesmo em coautoria, deverão estar 

devidamente inscritos. Do mesmo modo, inscrito o participante, este poderá 

apresentar, com a única inscrição, mais de um trabalho no limite previsto no presente 

edital.   

   

4.   DISPOSIÇÕES FINAIS   

   

4.1.  O prazo de submissão dos artigos, resumos expandidos e pôsteres se encerra no 

dia 04 de outubro de 2021.   

   

4.2.  A apresentação do trabalho fica condicionada a:    

a) Aprovação do trabalho pela Comissão Científica do evento;   

b) Pagamento da inscrição até o dia 20 de outubro de 2021.    

4.3. A divulgação do resultado da análise (admissão) será em 18 de outubro de 2021.  

4.4. Não será concedido prazo para recurso acerca da decisão final da banca avaliadora.   

4.5. Para cada grupo de trabalho (GT) artigo/resumo expandido, serão aprovados os 

trabalhos que obtiverem as melhores notas na avaliação.   

4.6. O envio do trabalho implica automaticamente na cessão dos direitos autorais aos 

organizadores do evento.   

4.7. Mestres e mestrandos, doutores e doutorandos e profissionais liberais receberão 

certificado pela apresentação do artigo ou resumo. Para emissão do certificado de 

participação, o congressista deverá participar ao menos de uma das palestras.   

4.8. A comissão organizadora decidirá os casos omissos e dúvidas poderão ser 

sanadas pelo e-mail: ajudpro@gmail.com.    


