
V SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE FILOSOFIA DO DIREITO 
REDE DE PESQUISA BRASIL RÚSSIA ARGENTINA ITÁLIA

Tema geral: Concepções de Sistema no Direito
25 e 26 de maio de 2017

Local: Faculdade de Direito da UFPR

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE RESUMOS EXPANDIDOS
prazo final de envio: 30 de abril de 2017.  

Enviar para o e-mail: direitofundamentos@gmail.com

Idiomas: Português ou Inglês ou Espanhol. Requisitos: número máx. de palavras: 800; título; nome
completo dos autores (máx. de 2 autores); filiação institucional; 3 a 5 palavras-chave. 

Os resumos expandidos podem referir-se a pesquisas concluídas ou em desenvolvimento, devendo
relacionar-se, de modo amplo, com o tema geral do Congresso, ou seja, com as diversas e variadas
concepções de Sistema presentes no Direito, com ênfase na Filosofia do Direito e na Teoria do
Direito, mas não excluindo os seus diversos ramos e especialidades. 
Os seguintes subtemas são sugeridos, sem a exclusão de outros: sistemas comunicativos; sistemas
cibernéticos; sistemas normativos; sistemas lógicos; sistematização teórica, prática e epistemologia;
coerência no Direito;  consistência/paraconsistência  e contradições;  estática e dinâmica;  sistemas
hierárquicos;  sistemas  em  rede;  estrutura  e  função;  completude  e  incompletude;  sistemas
axiomáticos; previsibilidade; sistemas de decisão; sistemas recursivos, sintaxe e semântica jurídicas,
sistemas indutivos e dedutivos.  
 
Os resumos expandidos serão avaliados pelo Comitê Científico do Simpósio (avaliação cega por
pares).  Os  trabalhos  selecionados  serão organizados para  apresentação em Grupos de  Trabalho
divididos por afinidade temática. 

Membros do Comitê Científico: 
Elena Lysaniuk, Mikhail Antonov, Pablo Navarro, Natalina Stamile, Cesar Serbena

Cronograma e Metodologia para a apresentação dos trabalhos nos GTs: 

Data: 25 e 26 de maio, das 14hs às 17hs. 
Local: Faculdade de Direito da UFPR – Praça Santos Andrade, Centro, Curitiba-PR - 1º e 2º
andar

Todas as salas terão equipamentos de projeção (data-show) disponíveis para as apresentações, sendo
que cada expositor deverá trazer consigo o seu computador pessoal e pen-drive. 
 
O V Simpósio Internacional de Filosofia do Direito – Rede de Pesquisa Brasil Rússia Argentina Itália dá
continuidade  à  série  de  eventos  anteriores  já  realizados:  Congresso  "Filosofia  e  Direito  Internacional
Contemporâneo", em São Petersburgo, Rússia, em 13 e 14 de maio de 2013, promovido conjuntamente pela
Universidade Estatal de São Petersburgo e a Faculdade de Direito da Univ. de Buenos Aires, Argentina; o
"Seminário Internacional de Filosofia do Direito Rússia, Argentina, Brasil" nos dias 24 e 25 de abril de 2014,
na  Faculdade  de  Direito  da  UFPR  em  Curitiba;  o  Simpósio  Internacional  de  Filosofia  do  Direito
“Racionalidade no Direito”, organizado pela Faculdade de Direito da Univ. de Buenos Aires, em Buenos
Aires, de 5 a 7 de maio de 2014; e o "Congresso de Ética Teórica e Aplicada" na Univ. Estatal de São
Petersburgo, Rússia, de 20 a 22 de novembro de 2014.
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