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CHAMADA DE TRABALHOS 

A Comissão Científica do I Seminário Paranaense de Direito Urbanístico: 
cidade, democracia e inclusão social, promovido pelos núcleos “Pró-Polis” e 
“Democracia, Propriedade e Conflitos Sociais”, ambos vinculados ao Programa 
de pós-graduação em Direito da Universidade Federal do Paraná, declara 
aberto o prazo para submissão de resumos expandidos para fins de 
apresentação durante os grupos de trabalhos (GT´s) que serão realizadas no 
dia 11 de outubro de 2013, no período da tarde. O evento é etapa preparatória, 
não obrigatória, ao VII Congresso Brasileiro de Direito Urbanístico.  

Tendo em vista que será um momento que antecede o Congresso do Instituto 
Brasileiro de Direito Urbanístico (IBDU), sugere-se a apresentação do resumo 
dos artigos enviados para a comissão científica daquele evento, para debate 
prévio. Isso não inviabiliza ou impede o envio de outros trabalhos. 

Os resumos expandidos podem versar sobre  

a) Análises teóricas sobre conceitos afins ao temário do evento; 
b) Relato de casos e experiências concretas.  

Cada autor(a) poderá submeter até 02 (dois) resumos expandidos, incluindo 
aqueles em coautoria, desde que para grupos de trabalho diferentes.  

REGRAS PARA SUBMISSÃO DOS RESUMOS EXPANDIDOS 

I – Os resumos expandidos deverão ser enviados exclusivamente para o 
correio eletrônico: enviodeartigos@gmail.com, até o dia 27 de setembro de 
2013. O corpo do e-mail deverá conter o grupo temático para o qual se 
submete o trabalho, os nomes dos autores e respectivos contatos eletrônicos.  

II – Os textos devem ser apresentados em versão definitiva. Não serão aceitas 
correções posteriores.  

III – O arquivo deverá ser salvo em formato .DOC e possuir entre 08 e 10 
laudas ao todo. Todas as páginas devem ser devidamente numeradas no canto 
inferior esquerdo.  

IV – A página deve ser configurada para papel A4, com margens superior e 
esquerda de 3 cm e margens inferior e direita de 2 cm.  



V – A primeira linha da página inicial deverá conter o título. Abaixo do título, 
o(s) autor(es) identificará(ão) seu(s) nome(s), com caixa alta apenas na 
primeira letra de cada palavra, sem negrito e fonte Times New Roman, 
tamanho 12, alinhado(s) à esquerda. A qualificação do(s) autor(es) deverá ser 
indicada em nota de rodapé, contendo as seguintes informações: titulação 
acadêmica, instituição à qual é ligado, cargo que ocupa e e-mail.  

VI – São elementos obrigatórios a constar nos artigos: a) palavras-chave em 
português e inglês; b) texto; c) referências bibliográficas. 

VII – O texto deve ser elaborado com a seguinte formatação: fonte Times New 
Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas de 1,5; sem espaçamento entre 
os parágrafos, alinhamento justificado.  

VIII – As citações seguirão as regras da ABNT, conforme a NBR 10520/2002, 
devendo-se adotar o sistema de chamadas das referências em nota de rodapé 
(sistema numérico).  

IX – As referências bibliográficas seguirão as regras da ABNT, conforme a NBR 
6023/2002.  

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  

As avaliações serão realizadas pelos membros da Comissão Científica que 
selecionará os trabalhos para cada uma das oficinas temáticas para fins de 
exposição. Dentre os trabalhos apresentados, os melhores de cada oficina 
serão selecionados para publicação dos anais do evento. A comunicação 
acerca da seleção será enviada por e-mail para os (as) autores (as) até o dia 
02 de outubro de 2013.  

Os membros da Comissão Científica ficam impedidos de avaliar artigos nos 
quais constem como autores ou como orientadores.  

Serão levados em consideração os seguintes critérios: a) adequação do artigo 
à oficina indicada; b) estruturação adequada e lógica, com adoção de método 
apropriado; c) profundidade e consistência do tema proposto no artigo; d) 
presença dos elementos obrigatórios; e) observância das normas técnicas.  

APRESENTAÇÃO  

Somente o(a) autor(a) do artigo selecionado poderá fazer a apresentação oral 
de seu trabalho na oficina para a qual for selecionado(a). Em caso de coautoria 
é suficiente a presença de pelo menos um dos autores no momento da 
exposição.  

Ao final das atividades serão emitidos certificados de apresentação de trabalho 
apenas para os(as) autores(as) presentes.  

 



GRUPOS DE TRABALHO  
 
GT n.1: "Planejamento e Implementação dos Instrumentos de Política Urbana" 

 
GT n.2: “Regularização Fundiária e Conflitos Fundiários Urbanos” 

 
GT n.3: “Participação Popular e Gestão Democrática da Cidade” 

 
GT n.4: “Desenvolvimento Urbano, Mobilidade e Questões Socioambientais" 

COMISSÃO CIENTÍFICA 

Professora Doutora Angela Cassia Costaldello  

Professor Doutor José Antônio Peres Gediel 

Professora Doutora Karin Kässmayer 

Professor Doutor Odoné Serrano Junior 

Professora Mestra Giovanna Milano 

Professor Mestre Leandro Franklin Gorsdorf 

CRONOGRAMA 

06.09.2013 – Divulgação do Edital 

27.09.2013 – Prazo para submissão de resumos expandidos 

02.10.2013 – Divulgação, por e-mail, dos resumos selecionados 

 


