
 
 

Edital nº 01/2019 

 

 

Edital de Seleção de Trabalhos para o IV Seminário de Mediação e Arbitragem do 

Núcleo de Estudos em Métodos Extrajudiciais de Solução de Conflitos do IDCC 

 

1.  Das Informações Gerais 

 

1.1 Apresentação 

 

O IV Seminário Med-Arb acontecerá nos dias 04, 05 e 06 de julho de 2019 na cidade de 

João Pessoa/PB. Na ocasião serão trabalhados diversos temas relacionados ao estudo dos 

métodos adequados de solução de conflitos, conforme os eixos temáticos relacionados no 

item 3 deste edital.  

 

1.2 Inscrição 

 

As inscrições deverão ser feitas no site do evento (https://www.doity.com.br/iv-seminario-

de-mediacao-e-arbitragem), mediante o pagamento de taxa correspondente a sua respectiva 

categoria. 

Obs.: Servidores do TCE e alunos cotistas serão isentos da taxa de inscrição. 

 

2 Dos Objetivos 

 

Estimular a pesquisa, atividades de extensão e a produção científica em temas 

relacionados aos métodos extrajudiciais de solução de conflitos. 

 

 

3 Dos Eixos Temáticos 

 

GT 1: Conflitos, Eficiência e Constituicionalização dos contratos 
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Ementa: Princípio da Função social; Teoria dos Contratos; Negócios Jurídicos; 

Concorrência entre Empresas; Dependência e danos ao mercado; Controle Econômico e 

Desenvolvimento; Arbitrabilidade de instrumentos pré-contratuais; Mediação em 

responsabilidade objetiva contratual; Boa-fé Contratual e o princípio da Livre 

Concorrência; Abuso de Direito em Hermenêutica contratual; Produção de provas em 

arbitragem.   

GT 2: Ordem Econômica, Livre Iniciativa e  Métodos Adequados de Solução de Conflitos 

com a Administração Pública 

Ementa: Princípio da supremacia do Interesse Público; Incentivo a Livre Iniciativa; 

Autonomia das Relações privadas e a Administração Pública; Propriedade improdutiva; 

Possibilidade de Mediação com a Administração Pública; Arbitrabilidade de contratos 

com a administração pública; Arbitrabilidade em licitações; Lei de licitações; Mediação 

fiscal e hipossuficiência.  

 

4 Das Modalidades de Apresentação de Trabalhos 

 

4.1 Modos de apresentação 

Os trabalhos serão apresentados na forma de apresentação oral, com horário e local a 

serem definidos pela comissão organizadora.  

 

4.2 Modo de publicação 

Os trabalhos premiados serão publicados na modalidade de artigo completo. 

 

5 Das Normas de Submissão 

 

5.1 Dos prazos e critérios para envio de trabalhos 

Os interessados deverão realizar o envio de resumo expandido (2-5 laudas) através do e-

mail numesc.idcc@gmail.com, no período de 10 de abril a 30 de maio de 2019. O 

resultado dos trabalhos aprovados para apresentação será divulgado até o dia 20 de junho 

de 2019. 

Só serão aceitos trabalhos inéditos e relacionados a um dos eixos temáticos, observando 

máximo de 03 (três) autores por trabalho. 
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Cada participante poderá submeter até 02 (dois) trabalhos, desde que em GTs diferentes. 

 

5.2 Estrutura do resumo expandido 

 

Os resumos deverão conter de 2 (duas) a 5 (cinco) laudas, incluindo as referências, 

respeitando, quanto à estrutura, de modo uniforme, as seguintes regras: 

5.2.1 Título com fonte tamanho 15 e justificado; 

5.2.2 Nome do(s) autor(es) logo abaixo do título, fonte tamanho 13, alinhado à direita; 

5.2.3 Qualificação acadêmica e e-mail em nota de rodapé; 

5.2.4 Corpo do texto dividido em capítulos, contendo notas introdutórias, 

desenvolvimento/discussão e conclusões; 

5.2.5 Referências, listando apenas aquelas que tenham sido citadas no corpo do texto. 

5.2.6 As citações deverão ser feitas em sistema autor/data, conforme as normas 

atualizadas da ABNT. 

Os textos devem estar de acordo com a seguinte formatação:  Margens: todas 2 cm; Fonte: 

times new roman, tamanho 12;  espaçamento: 1,5 entre as linhas.  

 

5.3 Estrutura do artigo 

 

Os artigos deverão conter de 10 (dez) a 15 (quinze) laudas, incluindo as referências, 

respeitando, quanto à estrutura, de modo uniforme, as seguintes regras: 

5.2.1 Título com fonte tamanho 15 e justificado; 

5.2.2 Nome do(s) autor(es) logo abaixo do título, fonte tamanho 13, alinhado à direita; 

5.2.3 Qualificação acadêmica e e-mail em nota de rodapé; 

5.2.4 Resumo, em português e em inglês, com no máximo 300 palavras, e de 3 a 5 

palavras-chave, separadas por ponto e vírgula; 

5.2.5 Corpo do texto dividido em capítulos, contendo notas introdutórias, 

desenvolvimento/discussão e conclusões; 

5.2.6 Referências, listando apenas aquelas que tenham sido citadas no corpo do texto. 

5.2.7 As citações deverão ser feitas em sistema autor/data, conforme as normas 

atualizadas da ABNT. 



 
Os artigos devem estar de acordo com a seguinte formatação:  Margens: todas 2 cm; 

Fonte: times new roman, tamanho 12;  espaçamento: 1,5 entre as linhas.  

 

5.4 Divulgação da relação de trabalhos aprovados: 20 de junho de 2019. 

 

OBS.1: Só serão publicados nos anais do evento os trabalhos efetivamente aprovados 

e apresentados, com o pagamento efetuado até o dia 25 de junho de 2019. 

 

Maiores informações através do contato: numesc.idcc@gmail.com.  

 

João Pessoa, 29 de março de 2019.   

 

 

Ana Paula C. de Albuquerque da 

Costa 

Presidente do IDCC 

Roseli Candido Costa 

Comissão Organizadora 
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