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Press Release
Unifieo realiza Congresso Internacional de Direito
Inscrições para participar do evento podem ser feitas no local

Entre os dias 12 e 13 de abril acontece o IV Congresso Internacional de Direito do
Centro Universitário Fieo – Unifieo. O tema deste ano será “O Método do Caso e
Direitos Fundamentais: Proteção das Minorias e Grupos Vulneráveis na América
Latina”.
O congresso será desenvolvido por meio de cinco conferências:
1ª - Prof. Dr. Gonzalo Aguilar Cavallo (Chile) - “Control de Convencionalidade e
Protección de los Niños”;
2ª - Prof. Dr. Carlos Molinaro (PUCRS) - “Dignidade Humana, Direitos Fundamentais e
Proteção dos Vulneráveis na Constituição Federal de 1988”;
3ª - Profa. Dra. María Esther Martinez Quinteiro (Espanha) - “Derechos de las mujeres
y prácticas tradicionales nocivas”
4ª - Prof. Dr. Néstor Osuna (Colômbia) - “La Protección de los Pueblos Indígenas”;
5ª - Prof. Dr. Elival da Silva Ramos (USP) - “Concretização dos Direitos Sociais e o
Ativismo Judicial: O Acesso à Educação Infantil sob o Regime da Constituição Federal
de 1988”.
De acordo com a organização do evento, serão admitidos artigos com no máximo dois
autores, e que possuam titulação de especialista, mestrando, mestre, doutorando ou
doutor. Não serão aceitos textos de estudantes de graduação ou graduados.
Os artigos dos participantes somente serão indicados para a publicação nos anais do
Congresso após sua aceitação e apresentação nos Grupos de Trabalho
correspondentes.
Os resumos expandidos dos artigos serão recebidos até às 20 horas do dia 29 de
março. Para a submissão dos textos é necessária a inscrição e o preenchimento do
cadastro individual no site do Unifieo – www.unifieo.br.
A lista dos resumos expandidos aprovados será publicada no mesmo endereço, no dia
9 de abril.
As avaliações serão realizadas através do método double blind peer review, que
possibilita a análise inominada dos textos, garantindo imparcialidade da avaliação.

Os valores para a inscrição são os seguintes: R$ 80 para participante com apresentação
de artigo; R$ 40 para ouvinte; R$ 20 para estudante; e gratuito para docentes e alunos
do Unifieo.

A coorganização do evento é da Rede Brasileira de Pesquisa de Direitos Fundamentais
(RBPDF), que conta ainda com os apoios: FCE, FGV, FDV, FDUSP, PUCRS, PUCPR,
PUCSP, UNIFIEO, UNIFOR, UNOESC, UMC. Apoio Institucional: CAPES, CONPEDI
Outras informações sobre o evento podem ser obtidas pelo telefone (11) 3651-9999
ou no site www.unifieo.br.

