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Edital da VIII Jornada Brasileira de Filosofia
do Direito e Sociologia do Direito
Tema: República e Democracia
1º e 2 de junho de 2022

A Associação Brasileira de Filosofia do Direito e Sociologia do Direito – ABRAFI – é a
seção brasileira da Internationale Vereinigung für Rechts und Sozialphilosophie – IVR e realizará de forma híbrida (presencial e virtual), nos dias 1º e 2 de junho de 2022, a VIII
Jornada Brasileira de Filosofia e Sociologia do Direito, conforme as regras seguintes:
1. O evento será gratuito e contará com palestras, com professores convidados, além de
grupos de discussão e painéis, para os quais é possível a apresentação de trabalhos pelos
associados de forma virtual.
2. Participantes que tenham interesse poderão participar das atividades presenciais no
local do evento: PUC Minas, Campus Praça da Liberdade. Auditório Liberdade (Rua Sergipe, 790).
3. Trabalhos poderão ser submetidos por associados da ABRAFI até o dia 25 de maio de
2022, através do e-mail: jornadaabrafi2022@gmail.com. A submissão dos trabalhos deverá ser acompanhada do comprovante de inscrição no evento.
4. Os trabalhos a serem apresentados consistem em resumos de até 800 palavras. Cada
autor poderá participar, como autor único ou coautor, de, no máximo, dois trabalhos. Em
caso de coautoria, todos os autores deverão estar associados, e todos os que apresentarem o trabalho deverão estar inscritos no evento.
5. Pesquisadores interessados em Filosofia e Teoria do Direito podem solicitar à diretoria
sua associação que, se aprovada, efetiva-se por meio do pagamento da contribuição de
associados (anual). Os valores para 2022 são os seguintes:
Contribuição (2022) de membro estudante: R$ 85,00
Contribuição (2022) de membro efetivo: R$ 170,00
6. A solicitação de associação deverá ser feita através do formulário disponível no seguinte link: http://filosofiadodireito.org.br/site/associe-se, e poderá ser feita até o dia 25 de
maio de 2022.
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7. A inscrição gratuita para o evento deverá ser realizada até o dia 1º de junho de 2022
através do seguinte link: https://www.sympla.com.br/viii-jornada-brasileira-de-filosofia-do-direito-republica-e-democracia__1559884
8. Os trabalhos serão reunidos em grupos de discussão pelo comitê científico pela sua
afinidade temática. Na apresentação, o tempo será dividido pelo número de trabalhos
inscritos em cada grupo, garantindo-se um mínimo de 10 minutos para cada trabalho. Os
grupos de discussão terão duração máxima de 3 horas.
9. Associados poderão submeter painéis temáticos, em que o grupo é proposto e fechado, com 3 a 5 integrantes. Os painéis terão duração máxima de 2 horas.
10. Após a realização do evento, os autores poderão encaminhar o texto completo até o
dia 10 de agosto de 2022 para integrar os anais do evento, a serem publicados pela Editora Dialética. Não será cobrada qualquer taxa para inclusão do texto nos anais.
11. Os artigos, de até 8.000 palavras, são de exclusiva responsabilidade de seus autores.
No ato de submissão, o autor cede os direitos autorais sobre os mesmos para a ABRAFI e
a Editora Dialética para publicação dos anais.
12. Os artigos deverão ser apresentados em formato Word, fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5 cms., margens superior e esquerda de 3,0 cms. e
inferior e direita de 2,0 cms. Os parágrafos deverão ter recuo automático de 1,5 cms. Referências bibliográficas deverão ser apresentadas no corpo do texto pelo sistema Chicago
(Autor, ano, página), adotado, dentre outras, pela ABNT, e notas de rodapé não deverão
ser usadas para apresentá-las. O título e subtítulo do artigo, o resumo e as palavras-chave
(no mínimo de duas e no máximo de cinco) deverão ser apresentados em duas línguas.
13. Todas as controvérsias serão dirimidas pelo comitê científico do evento.
Belo Horizonte, 27 de abril de 2022.
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