
 

 

  A nova Ordem Mundial e os Direitos Humanos 
 

  

A Faculdade Social da Bahia torna público o presente edital que faz convocação oficial 

para submissão de trabalhos científicos do Congresso Internacional de Direitos Humanos 

– A Nova Ordem mundial e os Direitos Humanos, a realizar-se no período de 18 a 20 de 

outubro de 2018, Salvador-BA. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DO EVENTO 

O Congresso Internacional de Direitos Humanos será realizado nos dias 18, 19 e 20 do 

mês de outubro de 2018 na Faculdade Social da Bahia. O evento é de caráter 

internacional, configurando-se como um espaço de compartilhamento de saberes e de 

discussões de temas relacionados aos direitos humanos, tendo como público estudantes 

e profissionais das diversas áreas do conhecimento, assim como representantes da 

sociedade. 

2. DA INSCRIÇÃO 

A inscrição se dará através de preenchimento da ficha virtual e de pagamento do boleto 

gerado ao final da inscrição.  

Investimento: 

Para inscrições realizadas até o dia 05 de setembro: 

Profissionais R$ 150 reais 

Estudantes R$ 75 reais 
 

Para inscrições realizadas de 06 a 26 de setembro: 

Profissionais R$ 180 reais 

Estudantes R$ 90 reais 
 

Para inscrições realizadas de 27 de setembro a 17 de outubro: 

Profissionais R$ 200 reais 

Estudantes R$ 100 reais 
 

A inscrição somente será efetivada e confirmada após o pagamento da taxa e não serão 
aceitas solicitações de inscrição após o término dos prazos estabelecidos acima. 
 

3. DA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DOS TRABALHO 

3.1. Os trabalhos deverão ser submetidos no período de 22 de agosto a 22 de setembro 

de 2018 na forma de resumo. 

3.2. A inscrição no evento é obrigatória para permitir a apresentação de trabalhos.  

3.3. Será permitida a cada autor a submissão de, no máximo, dois trabalhos.  



3.4. A submissão será exclusivamente on-line seguindo rigorosamente as especificações 

do presente edital e dos procedimentos previstos no próprio sistema.  

Para realizar a inscrição, é preciso: 

- Acessar a plataforma de submissão de trabalho: 

conidh.faculdadesocial.edu.br/trabalhos/ 

- Preencher os campos indicados 

- Anexar o resumo a ser submetido em duas versões, PDF e Word. Não deve conter 

identificação de autoria nos arquivos anexados. 

- Os resumos deverão seguir as normas indicadas: fonte Arial 11; espaçamento 1.0; 

alinhamento justificado; sem separação de sílabas; margem superior e esquerda 3.0 cm; 

margem inferior e direita 2.0; número máximo de 250 palavras. 

3.5. Após submissão do trabalho, não serão aceitas alterações de qualquer natureza, 

sejam referentes aos autores, conteúdo ou título do trabalho. 

3.6. Os trabalhos aprovados pelo Comitê Científico deverão ser apresentados oralmente 

por um dos seus autores para que haja emissão de certificado de apresentação. 

3.7. A confecção do material de apresentação do trabalho deverá ser feita pelo autor 

no padrão do evento, que será disponibilizado através de e-mail. 

 

4. DA AVALIAÇÃO DO TRABALHO 

4.1. Todos os trabalhos serão analisados pelos integrantes do Comitê Científico do 

Congresso Internacional de Direitos Humanos, composto por professores de diversas 

instituições. 

4.2. As avaliações serão realizadas através do método "duplo cego" (double blind peer 

review), onde cada artigo é avaliado por dois pareceristas e sem a identificação de 

autoria, o que garante a imparcialidade da avaliação. 

4.3. A relação completa de trabalhos aprovados, assim como o cronograma de 

apresentações, será publicada até o dia 28 de setembro na página do evento. Os 

autores cujos resumos tenham sido aprovados serão notificados via e-mail. Caberá ao 

autor a responsabilidade de consultar o endereço indicado para verificar a aprovação 

do seu trabalho. O e-mail enviado servirá apenas como informação auxiliar. 

4.4. O Comitê Científico é soberano em suas decisões, das quais não caberá recurso. 

 

5. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO  

Serão considerados os seguintes critérios de avaliação dos trabalhos: 

- Adequação ao tema do Congresso 

- Aplicabilidade prática e demonstração de resultados 

- Originalidade e relevância  

- Consistência na abordagem e na argumentação 

- Adequação à norma escrita 

 

 

  



6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

6.1. A inscrição implica em reconhecimento e aceitação das condições previstas neste 

edital. 

6.2. Os trabalhos poderão ser publicados no formato de artigo científico na revista 

Diálogos Possíveis, conceituada pelo sistema de classificação Qualis, caso seja de 

interesse do pesquisador e mediante aprovação pelo Comitê Científico da revista. 

6.3. Serão incorporados a esse edital, quaisquer editais complementares ou comunicados 

oficiais que vierem a ser publicados pelo Comitê Organizador deste evento.  

6.4. O Comitê organizador do Congresso Internacional de Direitos Humanos não se 

responsabilizará por despesas dos proponentes como deslocamento, alimentação e 

hospedagem. 

 

Salvador, 22 de agosto de 2018. 

 
 
_________________________________ 
Profa Dra Rita Margareth Costa Passos 
Diretora da Faculdade Social da Bahia 
 

 

 

 

 


