
            

 

LIÇÕES DE NORBERTO BOBBIO 

 

Quando: 28 e 29 de agosto de 2019 

Local: Auditório da Faculdade de Direito/Ribeirão Preto 

 

 

Inscrições de Comunicações 

 

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARA OS ALUNOS DE PÓS-GRADUAÇÃO 

28/09/19 (período vespertino) 

Sessão de Comunicação 1: A linguagem do direito 

Sessão de Comunicação 2: O positivismo jurídico de Bobbio 

 

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES PARA OS ALUNOS DE GRADUAÇÃO 

29/09/19 (período vespertino) 

Sessão de Comunicação 3: A função promocional do direito 

Sessão de Comunicação 4: O conceito de norma jurídica 

 

Critérios de seleção dos trabalhos a serem apresentados 

Sessões de Comunicações 

1) Os trabalhos enviados serão avaliados por pareceristas indicados pela Coordenação do 

Evento, envolvendo os professores e responsáveis pelas Seções de Comunicações do 

Evento, que comporão Comissão de Pareceristas do Evento. 

 

2) Os critérios a serem utilizados para avaliação dos textos são de três ordens: 

(i) clareza e coerência da proposta apresentada; 

(ii) adequação às normas de apresentação; 



(iii) adequação da proposta apresentada à temática geral do evento e à temática específica 

escolhida 

 

3) Serão aceitas propostas de trabalho em duas modalidades: 

a) resumo expandido: 2 a 3 laudas. Corpo do texto: resumo, palavras-chaves (três); Times 

New Roman, Letra 12; Espaço Simples; Configuração de página superior 3 cm, inferior 

2,5 cm, esquerda 3 cm, direita 2,5 cm. 

 

b) trabalhos completos: Mínimo de 10, máximo de 15 laudas. Corpo do texto: resumo, 

palavras-chaves (três), abstract, keywords, introdução, itens numerados, conclusão; 

referências; páginas numeradas; Times New Roman; Letra 12; Espaço 1,5; Configuração 

de página superior 3 cm, inferior 2,5 cm, esquerda 3 cm, direita 2,5 cm. 

 

4) Serão aceitos no máximo dois autores (autor e um co-autor) por trabalho enviado. O 

trabalho deve conter: identificação do(s) autor(es), nível acadêmico, nome, endereço, 

sessão de comunicações para a qual o mesmo se destina, filiação institucional, e-mail e 

telefone, e deve ser enviado para o e-mail instituto@institutonorbertobobbio.org.br   

 

5) Os trabalhos que não obedecerem às presentes normas de submissão serão 

automaticamente devolvidos ao(s) seu(s) autor(es), sendo considerados reprovados. 

 

6) Os trabalhos que obedecerem às normas de submissão serão remetidos à Comissão de 

Pareceristas do Evento, que decidirá pela aprovação ou reprovação do mesmo. 

 

7) Data-limite para envio das propostas de trabalho: 19/07/2019. 

 

8) Previsão de publicação dos resultados com informação por e-mail para: 

26/07/2019. 

 

SESSÕES DE COMUNICAÇÕES: 

Sessão de comunicações 01: A linguagem do direito 

Coordenadora: Dra. Monica Herman (USP) 

 

Sessão de comunicações 02: O positivismo jurídico de Bobbio 

mailto:instituto@institutonorbertobobbio.org.br


Coordenadora: Dra. Elza Boiteux 

 

Sessão de comunicações 03: A função promocional do direito 

Coordenador: César Barreira (INB) 

 

Sessão de comunicações 04: O conceito de norma jurídica 

Coordenadora: Dra. Monica Herman (USP) 

 


