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CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE RESUMOS 

 

IV SEMINÁRIO INTERNACIONAL DE DIREITO E RELIGIÃO DA FDRP USP 

 

II SEMINÁRIO INTERNACIONAL FDRP – CEDIRE 

 

O Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (FDRP-USP), o Centro Brasileiro de Estudos em Direito e 

Religião (CEDIRE) e o Grupo de Estudos e Pesquisa em Sociologia do Direito e Direitos 

Socioambientais (SDDS) tornam público e convocam os interessados para a submissão de  

trabalhos para apresentação no IV Seminário Internacional de Direito e  Religião da FDRP 

– USP, “Direito, Religião e ambiente político-cultural”,  a ser realizado entre os dias 18 a 

20 de outubro de 2022, em modalidade remota, via plataforma digital da Faculdade de Direito 

de Ribeirão Preto – USP. 

 

O IV Seminário Internacional de Direito e da Religião da FDRP - USP contará com dois 

eixos temáticos: 

1. Ambiente político-cultural, Direito e Liberdades Religiosas; 

2. Ambiente cultural, Direito Eclesiástico e Direitos Confessionais: identidades e plura-

lismos sob a perspectiva organizacional e política. 

 

Da inscrição 

 

A participação poderá ser com ou sem apresentação de trabalho e será gratuita. 

 

As inscrições deverão ser feitas exclusivamente por meio do endereço eletrônico: 

bit.ly/IVSIDRFDRP. 

 

As inscrições com apresentação de trabalho deverão ser realizadas até o dia 15 de setembro de 

2022.  

 

As inscrições sem apresentação de trabalho serão aceitas até o dia 10 de outubro de 2022. 
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Haverá emissão de certificados para os inscritos. Não estão previstos certificados com 

verificação de código eletrônico. 

 

Da seleção de trabalhos para apresentação 

 

A seleção será composta por três fases: 

 

1ª fase – Da submissão dos resumos expandidos: 

- Período: De 08 de agosto a 15 de setembro de 2022.  

- Poderão submeter resumos pesquisadores doutores, mestres, mestrandos, especialistas, 

graduados e graduandos (nos dois últimos casos, somente em coautoria com doutor, mestre ou 

especialista). 

- Admitem–se até três coautores. 

- Os autores e autoras interessados em apresentar seus trabalhos deverão submeter 

resumo expandido, que não deverá ultrapassar 3 laudas, contendo: I) título; II) eixo temático 

em que se insere o trabalho; III) justificativa; IV) objetivos; V) metodologia; VI) resultados; 

VII) conclusão; VIII) referências bibliográficas. 

- Os arquivos deverão ser enviados, sem qualquer tipo de identificação, no formato MS- 

Word (.doc ou .docx), no e-mail seminariodireitoreligiao@gmail.com. A identificação e 

qualificação dos autores (contendo os respectivos títulos) deverão constar somente no corpo 

de mensagem do e-mail. 

- Os resumos e artigos poderão ser encaminhados em uma das línguas do Seminário, a 

saber: português, espanhol e inglês. 

- Os resumos passarão por processo avaliação por Comissão Científica, composta por 

docentes do Programa de Pós-graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo, docentes convidados de outras Instituições de Ensino 

Superior e doutorandos. Serão selecionados 15 resumos expandidos para apresentação no 

evento. A Comissão Científica, a seu critério, poderá aumentar o número de resumos 

selecionados, assim como poderá aprovar um número inferior ao determinado, a depender do 

número e do mérito dos resumos submetidos. 

- O resultado da seleção será divulgado no dia 05 de outubro de 2022 na página da 
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FDRP (www.direitorp.usp.br), na página do evento e.usp.br/k-h. 

 

2ª fase – Apresentação e avaliação dos trabalhos: 

Dia 18 de outubro de 2022, das 14h30 às 16h30, por plataforma digital (online e 

gravado), que será divulgada junto aos resultados. 

- Os resumos expandidos selecionados deverão ser apresentados por ao menos um de 

seus autores na ocasião do Seminário. A falta da apresentação do trabalho implicará na 

impossibilidade de submissão de artigo completo para publicação nos Anais. 

- Os expositores devem participar integralmente da sessão de apresentação.  

 

3ª fase – Submissão dos artigos completos para publicação nos Anais: 

- Os autores dos resumos expandidos selecionados deverão enviar o artigo completo até 

o dia 10 de janeiro de 2023, para o e-mail seminariodireitoreligiao@gmail.com. 

- Os artigos completos deverão seguir as normas de formatação da ABNT. As instruções 

de redação e envio serão remetidas aos autores selecionados. 

- O arquivo com o artigo completo deverá estar gravado no formato MS- Word (.doc ou 

.docx). 

- Os artigos completos serão avaliados pela Comissão Científica, que poderá rejeitá-los, 

aprová-los sem restrições, aprová-los com sugestões de modificação e condicionar sua 

aprovação a correções no texto. Nos dois últimos casos, haverá 15 dias para submissão de 

novo arquivo. 

- O descumprimento de qualquer prazo acarretará na não publicação do trabalho. 

 

Eventuais dúvidas acerca deste edital deverão ser enviadas para o e-mail 

seminariodireitoreligiao@gmail.com 

 

Ribeirão Preto/SP, 08 de agosto de 2022. 

 

http://www.direitorp.usp.br/
http://e.usp.br/k-h
mailto:seminariodireitoreligiao@gmail.com
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COMISSÃO ORGANIZADORA 

Coordenação:  

Prof. Dr. Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua ( USP) 

Prof. Dr. Rodrigo Vitorino de Souza Alves (CEDIRE/UFU) 

 

Comissão Científica: 

Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua (FDRP – USP) 

Rodrigo Vitorino de Souza Alves (UFU) 

Evaldo Gomes Xavier (CNBB) 

Caetano Dias Correa (UFSC) 

Camila Nicácio (UFMG) 

Francirosy Campos Barbosa (USP) 

José Miguel Francisco Henrique Bairrão (USP) 

Cézar Cardoso de Souza Neto (USP) 

Jayme Weingartner Neto (Unisalle - RS) 

Ana Maria Celis Brunet (Universidade Católica – Chile) 

Elisa Possebon Gonsalves (UFPB) 

 

Colaboração organizativa e secretaria: 

Adriane Célia de Souza Porto (mestre FDRP USP) 

Cristiane Duarte Mendonça Álvares (mestranda FDRP USP) 

Drielly Rigotti Yamada (mestranda FDRP USP) 

 

Apoio Institucional 

FDRP – USP 

Programa de Pós-Graduação em Direito da Faculdade de Direito de Ribeirão Preto da 

Universidade de São Paulo (PPG em Direito FDRP-USP) – ‘Projeto Ambientes e 

Desenvolvimento: avaliação de políticas públicas e impactantes sobre ambiente natural, 

urbano, cultural e laboral’ 

CEDIRE – Centro Brasileiro de Estudos em Direito e Religião  

SDDS - Grupo de Estudos e Pesquisa em Sociologia do Direito e Direitos Socioambientais  

CEDD - Núcleo Avançado de Pesquisa em Direito e Desigualdades  
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ANEXO I 

 

CALENDÁRIO 

Período de inscrições com apresentação de 

trabalho e envio dos resumos expandidos 

até  15 de setembro de 2022 

Período de inscrições sem apresentação de 

trabalho e com certificados 

até 10 de outubro de 2022 

Divulgação do resultado da seleção dos 

resumos 

05 de outubro de 2022 

Evento 18 a 20 de outubro de 2022 

Apresentação dos trabalhos 18 de outubro de 2022, das 14h30 às 16h30 

Prazo para envio dos artigos completos 

selecionados 

10 de janeiro de 2023 

Divulgação do resultado da seleção dos 

artigos completos 

10 de fevereiro de 2023 
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ANEXO II 

 

PROGRAMA (sujeito a ajustes) 

 

IV Seminário Internacional de Direito e Religião da Faculdade de Direito de Ribeirão 

Preto da Universidade de São Paulo 

 

Tema Geral:  Direito, Religião e ambiente político-cultural 

Objetivo geral: Discutir a Liberdade de crença e religião em seus desafios e perspectivas 

sociopolíticas, no âmbito do Direito e Religião, em suas diversas dimensões, como direito de 

expressão, de associação, de culto e de manifestação pública. 

 

Datas: 

18 a 20 de outubro de 2022 

 

Grande Área: Direito/ Sociologia do Direito e Religião 

Áreas, ciências e disciplinas conexas: Ciência da Religião, Sociologia da Religião, 

Sociologia do Direito, Teologia, Direito Eclesiástico, Direito Constitucional, Direitos 

Humanos, Direito Internacional, Direito Tributário, Direito Canônico, Direito Penal, Teologia, 

Antropologia Fenomenólogica e afins. 

 

Modalidade: o Evento será híbrido (presencial e online). Os conferencistas poderão ser 

conectados desde seus países de origem, por meio de plataformas digitais previamente 

informadas. No ato da inscrição, os participantes devem indicar a modalidade escolhida. 

 

Público-alvo: estudantes de graduação, pós-graduação, profissionais de direito, pesquisadores 

das áreas e disciplinas do evento e interessados em geral. 

 

Eventual tradução: Após as palestras serão realizadas sínteses em português ou no idioma 

alternativo da mesa ou pelos recursos de tradução automática disponíveis. 

 

Apresentação de trabalhos: 

No período da tarde, do dia 18, serão organizadas apresentações de trabalhos selecionados por 
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comissão científica, com base em resumos expandidos, que poderão ser apresentados em 

português, espanhol ou inglês. 

Os eixos temáticos dos respectivos grupos serão: 

1. Ambiente político-cultural, Direito e Liberdades Religiosas; 

2. Ambiente Cultural, Direito Eclesiástico e Direitos Confessionais: identidades e plura-

lismos sob a perspectiva organizacional e política; 

Os trabalhos selecionados apresentados e os textos enviados pelos conferencistas serão 

publicados nos Anais do Seminário, em formato digital. 

 

MESAS PRINCIPAIS 

 

Primeiro dia: 18 de novembro (terça)  

Às 8h30  

Sessão de abertura, acolhimento 

Direção FDRP USP 

Coordenação do Evento (Professores Marcio e Rodrigo) 

 

Às 9h00 

Conferência inaugural  

“Liberdades civis, Direito Humanos e Religião” 

Idioma: inglês 

Conferencista: Marc Hill (Inglaterra) 

Especialista Direito e Religião, Advogado de exímia reputação, Chanceler da Diocese 

Anglicana de Chischester, Leitor  na  Open University School of Law; Visiting Professor and 

Distinguished Fellow  no Programa de Direito da Universidade de Notre Dame, em Londres, 

Professor Associado ao Centre for Law and Religion, Cardiff University e diversas outras 

universidade renomadas, além de participação singnificativa no corpo editoria de importantes 

revistas como Ecclesiastical Law Journal, e  Oxford Journal for Law and Religion. 

 

Informações curriculares: https://chambers.com/lawyer/mark-hill-uk-bar-14:238155 

 

Apresentador/anfitrião: Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua 



 
 

8 

 

 

Às 14h30: 

Apresentação de trabalhos conforme os eixos temáticos 

 

Segundo dia: 19 de novembro (terça)  

 

1ª. Mesa, às 9h 

Liberdade Religiosa, organização sociopolítica e direito: perspectivas diversas 

Idiomas da Mesa: Português 

Tema: “Liberdade Religiosa, organização sociopolítica e direito: perspectivas diversas” 

Mediadora: Elisa Gonsalves Possebon - UFPB 

Painelistas convidados:  

1. Joanildo Burity (UERJ) – sociólogo, especialista em estudos de religião com ênfase na 

tradição evangélica 

2. Francirosy Campos Barbosa (FCLRP - USP) - antropóloga, islamóloga 

3. José Miguel Francisco Henrique Bairrão (FCLRP - USP) – psicólogo, especialista em 

etnopsicologia e minorias religiosas. 

4. Marcio Henrique P. Ponzilacqua (FDRP - USP) – cientista jurídico, especialista em 

sociologia do direito e da religião. 

 

2ª. Mesa, às 14h 

Mediador: Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua (FDRP USP) 

Painelistas convidados:  

1. Ana Maria Celis Brunet (PUC – Chile) – canonista e presidente do Consórcio Latino-

americano da Liberdade Religiosa. 

2. Rodrigo Vitorino S. Alves (UFU/CEDIRE) – cientista jurídico, especialista na 

intersecção entre direito e religião. 

3. Caetano Dias Correa (UFSC) – cientista jurídico, especialista na intersecção entre 

direito e religião. 

4. Jayme Weingartner Neto (UniLassale RS) – cientista jurídico, desembargador federal, 

especialista na interpretação constitucional da liberdade relgiossa 
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Dia 20 de outubro 

  

Às 9h 

Conferência de clausura 

Governos Constitucionais, Separação de Poderes e Administração da ‘Harmonia 

Religiosa’ em perspectivas comparativas na Ásia 

Conferencista:  Jaclin Neo (Universidade de Singapura) 

Professora Associada National University of Singapore 

Diretora Center of Asian Legal Studies 

Professora de Direito Constitucional e Administrativo/ cientista jurídica 

Informações curriculares: https://law.nus.edu.sg/wp-content/uploads/2021/03/CV-NEO-

Ling-Chien-Jaclyn-own.pdf 

 

Apresentador/anfitrião: Rodrigo Vitorino S. Alves (UFU/CEDIRE) 

 

Encerramento: Marcio Henrique Pereira Ponzilacqua (FDRP USP) – Vice-Diretor FDRP e 

coordenador  


