
 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL FLUMINENSE 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM DIREITO CONSTITUCIONAL DA UFF 

 

Edital  PPGDC nº  /2017 

 

 

III SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS 

HUMANOS FUNDAMENTAIS 

 

 

1. APRESENTAÇÃO DO SEMINÁRIO 

 

A Universidade Federal Fluminense, por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito Constitucional / PPGDC/UFF, com apoio do Programa de Pós-Graduação Justiça 

Administrativa / PPGJA / UFF, do Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Direito / 

PPGSD / UFF, do Programa de Pós-Graduação em Bioética, Ética Aplicada e Saúde 

Coletiva / PPGBIOS, do Programa de Pós-Graduação em Direito PPGD/UERJ, do 

Consulado da França Rio e da Universidade Paris Nanterre, promoverá o III SEMINÁRIO 

INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS FUNDAMENTAIS, com o objetivo de 

proporcionar à comunidade acadêmica um espaço de reflexão e fomento de produção científica 



capaz de contribuir para soluções de problemas ainda existentes na esfera dos direitos 

fundamentais.  

 

O evento contará com palestras de abertura e fechamento, além de grupos de trabalho para 

apresentação e debate de pesquisas. Os artigos científicos, decorrentes dos resumos expandidos 

apresentados, poderão ser selecionados para publicação, na forma deste edital. O tema da terceira 

edição do seminário será: “Debates sobre Biopolítica”. 

 

O seminário é uma iniciativa do Grupo de pesquisa em Direitos Fundamentais do qual é Líder a 

Docente Permanente do PPGDC/UFF, Professora Dra. Célia Barbosa Abreu e ocorrerá no âmbito 

do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito Constitucional da Universidade Federal 

Fluminense.  

 

2. DA COMISSÃO ORGANIZADORA E CIENTÍFICA 

 

2.1 A Comissão Organizadora será presidida pela Professora Dra. Célia Barbosa Abreu e 

composta pelos seguintes membros: Alex Assis de Mendonça; Anna Terra Pereira Basso; Aurea 

Luise Abreu Alves; Bianca Kremer Nogueira Corrêa; Camilla Gerarde Barbosa Borges; Camille 

Pacheco Carvalho; Caroline Juvencio Mariano de Medeiros; Daiane Conde da Costa; Fabrízia da 

Fonseca Passos Bittencourt Ordacgy; Gabriella de Souza e Silva; Iara Duque Soares; Isaac 

Marsico do Couto Bemerguy; Joyce Abreu de Lira; João Victor Santilli; Letícia Rayane Dourado 

Pinto; Leonardo Martins Costa; Luiza Paula Gomes; Marise Martins Micoski Luz; Nicolle 

Clemente da Silva; Pablo Dominguez Martinez; Pedro Paulo Carneiro Gasparri; Rebeca Cordeiro 

da Rota Mota; Samanta Francine Pinto Alvarenga; Sheila Regina Matos de Azeredo; Tauã Lima 

Verdan Rangel; Tatiana Fernandes Dias da Silva; Thaís Ferraz Rodrigues; Thiago Villar 

Figueiredo. 

 

2.2 A Comissão Científica será presidida pela Professora Dra. Célia Barbosa Abreu e composta 

pelos seguintes membros: Profa. Dra. Ana Paula Barbosa-Fohrmann, UFRJ; Prof. Dr. Carlos 

Dimas Martins Ribeiro, UFF/ PPGBIOS; Prof. Dr. Daniel Borrillo, Universidade de Paris 

Nanterre; Prof. Dr. Eder Fernandes Monica, UFF; Prof. Dr. Edson Alvisi, UFF; Profa. Dra. 



Fernanda Pimentel, UFF; Prof. Dr. Gilvan Hansen, UFF; Profa. Dra. Heloisa Helena Barboza, 

UERJ / PPGBIOS; Prof. Dr. Napoleão Miranda; Prof. Dr. Talvane de Moraes, UERJ; Prof. Dr. 

Wilson Madeira Filho, UFF.  

 

3. CRONOGRAMA RESUMIDO 

 

Data Atividade 

Até 30 de julho de 2017 Recebimento dos resumos expandidos. 

Até 15 de agosto de 2017 Divulgação dos resumos expandidos aprovados. 

Até 21 de agosto de 2017 Pagamento da taxa de inscrição. 

Dia 23 de agosto de 2017 Palestras de abertura do evento. 

Dia 24 de agosto de 2017 Realização dos GTs e Palestras de encerramento do evento. 

Até 10 de outubro de 2017 Pagamento da taxa para a emissão do certificado de ouvinte. 

Até 15 de outubro de 2017 Envio dos artigos completos. 

 

 

4. TAXAS DE INSCRIÇÃO 

 

4.1 QUADRO DE VALORES 

 

Participantes e ouvintes Taxa de inscrição 

Doutores e Doutorandos R$ 30,00 

Mestres e Mestrandos R$ 25,00 

Graduados e Especialistas R$20,00 

Graduandos  R$ 10,00 

ouvintes (com certificado) R$ 10,00 

ouvintes (sem certificado) isento 

 

 

 

 



4.2. FORMA E PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

O depósito bancário para pagamento do valor das taxas acima mencionadas deverá ser feito 

considerando os seguintes dados bancários: Banco Itaú; Agência 9275; conta-poupança 10.458-

7/500; favorecido: Renato Ribeiro Pitta; CPF  895.227.377-04. O depósito deverá ser identificado 

em nome do participante. 

 

No caso de aprovação de resumos expandidos escritos em coautoria, os quais deverão ser 

apresentados para que possam ser posteriormente e eventualmente publicados, o pagamento da 

taxa de inscrição deverá ser realizado por todos os autores, conforme tabela acima, ainda que a 

apresentação não seja realizada por todos. O referido pagamento deve ser realizado até o dia 21 

de agosto de 2017 (previamente ao evento). No mesmo prazo devem ser enviados os 

comprovantes de pagamento de cada um dos autores e coautores, com a indicação do GT (Grupo 

de Trabalho) e nome do trabalho aprovado para o e-mail comprovanteseminario@gmail.com. 

Solicita-se que no caso de trabalho em coautoria sejam encaminhados num único e-mail todos os 

comprovantes referentes aos coautores. 

 

Na hipótese dos ouvintes que solicitarem o certificado no ato da inscrição, a qual será realizada 

no dia e local do evento, o pagamento da taxa de emissão do certificado deverá ser realizado até 

o dia 10 de outubro de 2017. No mesmo prazo devem ser enviados os comprovantes de 

pagamento, com a indicação do nome completo do ouvinte e da atividade referente ao pagamento 

(por exemplo: palestra de abertura, grupo de tabalho nº/tema, palestra de encerramento) para o e-

mail comprovanteseminario@gmail.com . 

 

4.3 TABELA RESUMIDA DE PRAZOS DE PAGAMENTO 

 

Autores de resumo expandido aprovado 

(todos os autores devem pagar a taxa para 

que o resumo possa ser apresentado) 

 

Depositar e comprovar o depósito até o dia 

21 de agosto de 2017. 

Ouvintes que solicitarem o certificado 

(inscrição e opção no dia e local do evento) 

Depositar e comprovar o depósito até o dia 

10 de outubro de 2017. 
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4.4. ISENÇÕES 

 

Estarão isentos do pagamento das taxas referidas: os ouvintes que não optarem pela emissão de 

certificado, os Coordenadores de GTs, os membros da Comissão Organizadora, os membros da 

Comissão Científica, os voluntários e aqueles dispensados pela Comissão Organizadora. 

  

5. PALESTRAS DE ABERTURA E FECHAMENTO DO EVENTO  

 

O III SEMINÁRIO INTERNACIONAL SOBRE DIREITOS HUMANOS 

FUNDAMENTAIS será realizado  nos dias 23 e 24 de agosto de 2017.  

 

 

Dia 23 de agosto,  

no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense na cidade de 

Niterói/RJ, no Prédio da Rua Presidente Pedreira, n. 62. 

 

 

17h00min Mesa de saudações: 

Profa. Dra. Célia Barbosa Abreu, UFF 

Prof. Dr. Edson Alvisi, UFF  

Prof. Dr. Napoleão Miranda, UFF  

Prof. Dr. Wilson Madeira Filho, UFF  

 

 

17h30min às 18h40min, Palestras de Abertura: 

Prof. Dr. Daniel Borrillo, Universidade de Paris Nanterre  - “Direito de Asilo para as Minorias 

Sexuais” ( 40 min) 

Profa. Dra. Heloisa Helena Barboza, UERJ / PPGBIOS. “A transexualidade: o estado da arte no 

Brasil” ( 30 min) 

 

 

Debatedores: 18h50min às 19h35min: 

Prof. Dr. Carlos Dimas Martins Ribeiro (15 min) 

Prof. Dr. Eder Fernandes Monica, UFF (15 min) 

Prof. Dr. Gilvan Hansen, UFF (15 min) 

 

 

 

 

 

 



 

Dia 24 de agosto,  

no Salão Nobre da Faculdade de Direito da Universidade Federal Fluminense na cidade de 

Niterói/RJ, no Prédio da Rua Presidente Pedreira, n. 62. 

 

14h30min às 15h40min, Palestras de fechamento: 

Profa. Dra. Ana Paula Barbosa-Fohrmann, UFRJ – “Ressignificando a Deficiência a partir do 

Modelo Social” (30 min) 

Prof. Dr. Talvane de Moraes, UERJ– “A incapacidade absoluta frente ao Estatuto da Pessoa com 

Deficiência” ( 40 min) 

 

 

Debatedores: 15h50min às 16h35min: 

Profa. Dra.Célia Abreu, UFF (15 min) 

Profa. Dra. Fernanda Pimentel, UFF (15 min) 

Prof. Me. Laércio Martins, UNICERRADO (15 min) 

 

6. DAS INSCRIÇÕES DE TRABALHOS  

 

6.1 Para participar dos Grupos de Trabalho, os interessados deverão enviar RESUMO 

EXPANDIDO para o endereço seminariodfuff@gmail.com ou seminarioduff@gmail.com até o 

dia 30 de julho de 2017 e ARTIGO COMPLETO para os mesmos e-mails até o dia 15 de 

outubro de 2017. É indispensável que o corpo do e-mail traga nome completo, telefone, 

endereço e instituição de vinculação do(s) autor(es), devendo o campo “assunto” ser preenchido 

apenas com os dizeres “Resumo – Grupo de Trabalho (número)”. 

 

6.2 Os RESUMOS EXPANDIDOS aceitos para a participação nos grupos de trabalho efetivam 

automaticamente a inscrição de seus autores no Seminário. Ouvintes devem fazer inscrição junto 

à Faculdade de Direito – UFF. Serão emitidos certificados aos ouvintes, para fins de 

comprovação de horas complementares. 

 

6.3 Os RESUMOS EXPANDIDOS e respectivos ARTIGOS CIENTÍFICOS devem estar 

relacionados à temática geral do Seminário, de acordo com os seguintes EIXOS TEMÁTICOS 

(cada GT selecionará até 10 trabalhos): 

 

GT I – Direitos Civis e Políticos 

Coordenação: Gilvan Hansen, Eder Fernandes  e Sérgio Pauseiro 
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GT II – Biopolítica 

Coordenação: Carolina Altoé Velasco, Manoel Messias Peixinho e Wilson Madeira 

Filho. 

(Colaboração: Tauã Lima Verdan Rangel) 

 

GT III – Direitos Econômicos, Sociais, Culturais e Ambientais 

Coordenação: Carlos Magno Spricigo, Márcia Dalcastel e Wanise Cabral 

(Colaboração: André Hacl Castro, Paola de Andrade Porto e Tatiana Fernandes Dias 

da Silva)  

 

GT IV  – Grupos Vulneráveis 

Coordenação: Fernanda Pimentel, Cibele Carneiro e Giselle Picorelli 

(Colaboração: Célia Abreu) 

 

GT V – Garantias Jurisdicionais de Proteção Civil 

Coordenação: Felipe Borring, Jurema Stussi e Marcelo Almeida 

(Colaboração: Fernando Gama) 

 

GT VI – Garantias Jurisdicionais de Proteção Penal 

Coordenação: André Nicolitti, Ozéas Corrêa Lopes Filho e João Pedro Chaves 

Valladares 

 

GT VII – Proteção Internacional dos Direitos Humanos 

Coordenação: Eduardo Val, Jeancezar Dittz de Souza Ribeiro e Monica Paraguassu  

 

GT VIII - Apresentações por videoconferência – O GT aceitará todos os temas 

anteriores, nos  termos abaixo. 

 

A fim de atender a demandas de apresentação de trabalhos de outros Estados do 

Brasil e do exterior, é possível a participação por meio de videoconferências por 

interessados no evento e que não possam apresentar suas pesquisas presencialmente. 



Para tanto, até 30 de julho de 2017 o pesquisador deverá enviar seu resumo 

expandido atrelado à temática do evento e acompanhado de uma gravação de até 15 

minutos, disponibilizada via link do “You Tube” para o e-mail: 

seminarioduff@gmail.com ou seminariodfuff@gmail.com . Aprovados o resumo 

expandido e a gravação respectiva, o vídeo será disponibilizado no blog: 

seminarioduff.blogspot.com.br. Participantes não presenciais receberão certificado de 

apresentação de trabalho idêntico aos recebidos pelos participantes presenciais. 

 

* Todos os Grupos de Trabalho contarão com a colaboração de coordenadores 

assistentes/substitutos, os ora destacados e outros integrantes da Comissão de 

Organização, durante o decorrer do evento. 

 

6.4 É facultada à organização do evento a criação de novos Grupos de Trabalho e o consequente 

remanejamento dos trabalhos recebidos para atender eventual demanda em função do volume de 

trabalhos. 

 

6.5 Nesta edição do evento, será permitida a inscrição de apenas um trabalho por autor, 

individual ou coletivamente, observado o limite de 3 (três) coautores em cada texto. A inscrição 

de mais de um trabalho implicará a renúncia à apresentação do(s) anterior(es). 

 

6.6 Podem inscrever-se pesquisadores doutores, doutorandos, mestres, mestrandos, especialistas, 

bacharéis ou bacharelandos em Direito ou graduados em áreas afins. Só serão aceitos trabalhos de 

especialistas, bacharéis e bacharelandos em coautoria com doutores, doutorandos, mestres ou 

mestrandos. 

 

6.7 A seleção de RESUMO EXPANDIDO para ser apresentado no evento e a posterior exposição 

conferem direito ao certificado de apresentação de trabalho. 

 

7. DIRETRIZES PARA OS AUTORES DE RESUMOS EXPANDIDOS E ARTIGOS  

 

7.1 A não observância da normativa abaixo resultará na não aceitação dos trabalhos. 
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7.2 Os RESUMOS EXPANDIDOS, tal como os artigos, deverão conter:  

 

I) Título em caixa alta;  

II) Nome completo do(s) autor(es), titulação e vinculação institucional;  

III) link para currículo na plataforma Lattes;  

IV) Palavras-chave (no máximo cinco);  

V) Eixo temático (v. Item 3.3);  

VI) O corpo do texto deverá conter objetivos, abordagem teórica e conclusões; 

VII) Referências bibliográficas, conforme ABNT.  

 

7.3 Com relação aos RESUMOS EXPANDIDOS, deverão ser enviados ao endereço 

seminariodfuff@gmail.com  ou seminarioduff@gmail.com até o dia 30 de julho de 2017, com 

desenvolvimento em, no máximo, 4 páginas e todos os selecionados/aprovados para apresentação 

oral poderão vir a ser publicados nos cadernos de resumo do evento, em e-books. 

 

7.4 Com relação aos ARTIGOS CIENTÍFICOS COMPLETOS, deverão ser enviados ao 

endereço seminariodfuff@gmail.com ou seminarioduff@gmail.com até o dia 15 de outubro de 

2017, desenvolvidos com, no máximo, 7.000 (sete mil) palavras e só serão publicados na 

eventualidade da aprovação do resumo expandido e sua apresentação durante o evento, por ao 

menos um coautor.  

 

7.5 Em conformidade com as atuais normas Capes, os ARTIGOS CIENTÍFICOS COMPLETOS 

de cada Grupo de Trabalho acima destacado serão publicados nos Anais do evento.  

 

7.6 Poderá ocorrer eventualmente a publicação de obra física ou digital coletiva. Portanto, os 

autores que dela desejem participar deverão manifestar tal interesse no corpo do e-mail de 

encaminhamento do artigo científico respectivo, sendo certo que a referida publicação dependerá 

do rateio dos seus custos entre todos os autores, os quais serão prévia e oportunamente 

informados para que possam, então, ratificar ou não a opção antes apontada. 
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7.7 Os arquivos dos ARTIGOS CIENTÍFICOS a serem enviados deverão obedecer às seguintes 

configurações, sob pena de não aceitação do trabalho:  

 

I) Arquivo em formato “.doc”, compatível com Microsoft Word 97/2000/XP/2003;  

II) Texto, entre 12 e 18 páginas, em fonte “Times New Roman” (TNR) e tamanho 12, 

espaçamento entre linhas de 1,5 linha, com exceção das notas de rodapé, em TNR 10, 

com espaçamento simples entre linhas, e sem espaçamento acima ou abaixo do parágrafo, 

e das citações em TNR 11, espaçamento simples, recuo de 4cm; 

III) Título centralizado, totalmente em caixa alta;  

IV) Nome completo do(s) autor(es) abaixo do título, observado o espaço de 1 (uma) linha 

entre o título e o nome do(s) autor(es), alinhados à direita, em itálico, sendo que, nos 

casos de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas diferentes, 

na ordem de titulação dos autores;  

V) Titulação do(s) autor(es) feita em nota de rodapé, com indicação do e-mail e link(s) 

para currículo na plataforma Lattes;  

VI) Palavras-chave escritas imediatamente abaixo da indicação do eixo temático, 

respeitado o espaço de 1 (uma) linha entre os dois elementos, em letras minúsculas (com 

exceção de nomes próprios) e sem qualquer formatação (negrito, itálico, sublinhado), no 

número máximo de 5 (cinco), separadas por ponto-e-vírgula;  

IX) Recuo de primeira linha igual a 1,25cm, justificado, sem a inserção de qualquer linha 

em branco entre os parágrafos, devendo o texto vir imediatamente abaixo das palavras-

chave, respeitado o espaço de 1 (uma) linha entre o texto e as palavras-chave. 

X) Citações no modelo Autor-Data, conforme ABNT.  

 

7.8 Nos nomes dos arquivos “.doc” deverão constar o sobrenome do(s) autor(es) em letras 

maiúsculas e o título do trabalho (não sendo inserido o subtítulo), nos seguintes moldes: 

“SOBRENOME – Título do artigo.doc”, constando do e-mail a menção expressa à Indicação 

do eixo temático (v. Item 3.3) no qual o trabalho se insere. 

 

7.9 A relação dos resumos selecionados para a apresentação oral será divulgada até o dia 15 de 

agosto de 2017 no endereço eletrônico http://seminarioduff.blogspot.com.br  , bem como na 

http://seminarioduff.blogspot.com.br/


página de facebook do seminário, qual seja fb.me/seminariodfuff. As salas e os auditórios onde a 

atividade será realizada serão divulgadas até 22 de agosto de 2017, podendo se dar no campus I 

e/ou no campus II da Faculdade de Direito UFF. O campus I se situa na Rua Presidente Pedreira, 

nº 62,  Bairro do Ingá, Niterói-RJ e o campus II se localiza na Rua Tiradentes, 17 – Ingá, Niterói, 

RJ. 

 

8 DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

8.1 A avaliação dos RESUMOS EXPANDIDOS e dos ARTIGOS será realizada pelo método de 

double blind review por uma comissão composta por professores do PPGDC, do PPGJA e do 

PPGSD da Universidade Federal Fluminense, além de convidados de outras instituições.  

 

8.2 O aceite dos resumos expandidos não significa a publicação dos artigos no livro a ser 

eventualmente publicado. Apenas os melhores trabalhos, avaliados pelo double blind review,  

poderão vir a ser selecionados para tanto, atendido ao disposto no item 7.6. 

 

8.3 Os pesquisadores cedem seus direitos autorais às instituições organizadoras do presente 

seminário, automaticamente, com o envio dos RESUMOS EXPANDIDOS e dos ARTIGOS 

CIENTÍFICOS respectivos. 

 

9 DA APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS  

 

9.1 A exposição oral dos RESUMOS EXPANDIDOS será realizada no dia 24 de agosto de 2017, 

a partir das 09:30 até 13:00, na Faculdade de Direito UFF, podendo ocorrer em um ou nos dois 

campi da Faculdade de Direito UFF, localizados na Rua Presidente Pedreira, nº 62,  Bairro do 

Ingá, Niterói-RJ e Rua Tiradentes, 17 – Ingá, Niterói, RJ.  

 

9.2 A duração das exposições será de 15 minutos por trabalho, podendo haver debate na 

sequência das apresentações ou, ao final, um debate global.  

 



9.3 Em caso de coautoria, será suficiente a presença de um dos coautores no momento da 

exposição.  

 

10. INSCRIÇÃO DE OUVINTES 

 

A inscrição dos ouvintes ocorrerá presencialmente no dia e no local do evento. Todos os ouvintes 

deverão preencher formulário, com possibilidade de opção pela emissão de certificado, mediante 

o pagamento da taxa, conforme o item 4.  

 

A taxa no valor de R$10,00 engloba a certificação em todas atividades, a saber: palestra de 

abertura, grupos de trabalho (apenas uma poderá ser certificada, já que ocorrem 

simultaneamente) e palestra de encerramento. Para a obtenção do certificado, porém, não basta 

o pagamento da taxa, mas também a participação comprovada em pelo menos dois terços das 

atividades. 

 

11. CERTIFICADOS 

 

11.1 É necessária a presença em 2/3 (dois terços) nas atividades do evento, como condição para 

ser conferido certificado de ouvinte ou outro (mesmo o de pesquisador apresentador de 

RESUMO EXPANDIDO), a ser entregue eletronicamente em até 02 meses após o término do 

seminário (30 de outubro). 

 

11.2 O retorno dos certificados enviados por e-mail aos participantes por mudança de e-mail, 

spam ou outro motivo desonera a Organização do evento do dever de reiterar o envio destes 

documentos. 

 

11.3 Da mesma forma, é do interesse do pesquisador a obtenção do certificado até 30 de outubro 

de 2017, logo esse deverá,  caso não o receba, informar o fato junto à Organização do evento até 

a data improrrogável de 15 de novembro de 2017, sob pena de perda do direito de pleitear o 

referido documento.  

 



12 DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

12.1 Qualquer alteração realizada neste edital será comunicada em tempo hábil e estará 

disponível no endereço eletrônico http://seminarioduff.blogspot.com.br, bem como na página de 

facebook do seminário, qual seja fb.me/seminariodfuff . 

 

12.2 O presente Edital ficará à disposição dos interessados no endereço eletrônico 

http://seminarioduff.blogspot.com.br, bem como na página de facebook do seminário, qual seja 

fb.me/seminariodfuff . 

 

12.3 As questões não previstas neste Edital serão resolvidas pela Comissão Organizadora e as 

solicitações de esclarecimentos adicionais deverão ser formalizadas pelo endereço eletrônico 

seminariodfuff@gmail.com ou seminarioduff@gmail.com . 

 

12.4 Este Edital entra em vigor na data da sua publicação.  

 

Niterói,  de junho de 2017. 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

 

_____________________________________________________ 

PROFª. DRª. CÉLIA BARBOSA ABREU 

PPGDC/UFF 

 

 

 

ADITAMENTO I -> 
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ADITAMENTO I AO EDITAL 

 

 

A Universidade Federal Fluminense, por meio do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em 

Direito Constitucional, bem como o Grupo de Pesquisa Direitos Fundamentais/UFF, informam 

aos interessados em participar do III Seminário sobre Direitos Fundamentais, a ser realizado nos 

dias 23 e 24 de agosto/2017, o que abaixo segue. 

 

I. Conforme disposto no item 6.4 é facultada à organização do evento a criação de novos 

Grupos de Trabalho e o consequente remanejamento dos trabalhos para atender eventual 

demanda e melhor adequação do volume recebido. 

 

II. Nesse sentido, é doravante criado o GT IX – A Insuficiência de Modelos Garantistas no 

Direito, sob a Coordenação de: Guilherme Peña de Moraes, Gustavo Sampaio e Siddharta 

Legale. 

 

III. O presente Aditamento ao Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Niterói,  03 de julho de 2017. 

 

ASSINADO NO ORIGINAL 

_____________________________________________________ 

PROFª. DRª. CÉLIA BARBOSA ABREU 

PPGDC/UFF 

 

 

 


