VI Jornada Brasileira de Filosofia do Direito e IV Jornada
Argentino-Brasileira de Filosofia do Direito
- Apresentação de trabalhos
A Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito - ABRAFI - e a
Asociación Argentina de Filosofía del Derecho - AAFD - realizarão, entre os dias 16 e 18 de agosto
de 2012, em Belo Horizonte (na Faculdade Mineira de Direito da PUC Minas), Brasil, a VI Jornada
Brasileira de Filosofia do Direito e IV Jornada Argentino-Brasileña de Filosofía del Derecho, com o
tema Justiça de Transição. A programação envolve conferência (com a participação de Gonçal
Mayos), mesas redondas (com a participação dos professores Jorge Douglas Price, Juan Bautista
Echeverry, Juliana Neuenschwander Magalhães, Katya Kosicki, Marcelo Andrade Cattoni de
Oliveira, e Ricardo Guarinoni) e Grupos de Trabalho.
Associados da ABRAFI e da AAFD poderão enviar resumos expandidos até o dia 07 de
julho de 2012 para o e-mail contato.abrafi@uol.com.br (indicando no assunto: “Submissão de
Trabalho”), que deverão conter até 2.000 palavras (mínimo de 1.200 palavras), indicando, no início
do resumo, o título do trabalho, o nome do autor ou autores, a instituição de ensino a que estão
ligados como professores ou alunos e o seus e-mails, além de palavras-chave. Deverão ser
apresentadas de 03 a 05 palavras-chave (compostas, cada uma delas, de até 4 palavras). Resumos
podem ser enviados em português ou espanhol e deverão, preferencialmente, ser apresentados
conforme as normas da ABNT (em especial NBR 6023, 14724, 6028 e 10520, versões atualizadas).
Não é necessário que os trabalhos enviados versem apenas sobre o tema da Jornada. Uma vez
recebidos os resumos, a comissão organizadora agrupará os participantes por Grupos de Trabalho a
partir das palavras chave indicadas (NB.: Não haverá indicação prévia de grupos de trabalhos: eles
serão organizados pela afinidade da temática dos trabalhos submetidos, garantindo-se um mínimo
de 3 trabalhos e um máximo de 10 trabalhos por grupo. Um dos participantes será indicado como
coordenador do grupo pela organização do evento). Serão aceitos até 200 trabalhos. Os anais da
Jornada, com ISBN, serão publicados no site www.filosofiadodireito.org.br.
Serão praticadas as seguintes taxas de inscrição no Congresso:
• Estudantes da PUC Minas ou estudantes associados à ABRAFI e à AAFD: R$
25,00
• Demais associados à ABRAFI e à AAFD: R$ 50,00
• Demais estudantes inscritos: R$ 50,00
• Demais inscritos: R$ 100,00
Embora a associação à ABRAFI e à AAFD seja condição para submissão dos trabalhos,
qualquer interessado poderá se inscrever no evento. O pagamento da taxa de inscrição poderá ser
feito até o dia do evento para estrangeiros não residentes no Brasil e até o dia 10 de agosto para
brasileiros ou estrangeiros residentes no Brasil. Para realizar o pagamento, o interessado brasileiro
deverá enviar e-mail para contato.abrafi@uol.com.br indicando, no assunto do mesmo, “VI Jornada
Brasileira de Filosofia do Direito”. No e-mail, além de nome completo, o interessado deverá enviar

seu CPF e endereço completo, bem como a instituição a que está associado como professor ou
estudante (no caso de estudante, indicar o curso e data provável de conclusão). Será gerado um
boleto bancário, enviado por e-mail.
A associação à ABRAFI deve ser solicitada por meio do e-mail contato.abrafi@uol.com.br,
enviando nome completo, endereço para correspondência, e-mail e CPF, indicando-se a instituição
de pesquisa ou ensino a que se está ligado e indicando-se, quando for o caso, se é estudante de
graduação, mestrado ou doutorado em Direito, Filosofia ou Ciências Sociais. O valor da anuidade
(julho/2012 a junho/2013) é de R$ 120,00 (R$ 60,00 para os estudantes acima indicados).
Solicitamos que este e-mail seja repassado a todos os possíveis interessados de seu
conhecimento.
Informamos, finalmente, que os anais da V Jornada Brasileira de Filosofia do Direito, com o
respectivo ISBN, já se encontra divulgado no site www.filosofiadodireito.org.br, onde será
divulgado, a partir de julho, a programação da VI Jornada Brasileira de Filosofia do Direito e IV
Jornada Argentino-brasileña de Filosofía del Derecho.

