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CAPÍTULO I – DOS EVENTOS E SUAS FINALIDADES
Art. 1º O 1° Seminário Catarinense de Comércio Justo e Solidário - 1° SECCOMJUS – 2015,
pretende disseminar a discussão acadêmica,  na Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC)
sobre as possibilidades de implantação e estruturação do comércio justo e solidário no Brasil. O
Evento contará com formação técnica em Curso Especializado e Ciclo de Conferências. 

Art. 2º O 1° Congresso de Direito e Economia & Comércio Justo - 1° CONDECOMJUS – 2015
pretende institucionalizar Evento e discussão acadêmica, na Universidade Federal de Santa Catarina
(UFSC) sobre as possibilidades do Direito e Economia, para  Civil Law brasileira; bem como, a
implantação e estruturação do Comércio Justo e Solidário no Brasil. O Evento, de caráter científico,
contará  com  a  submissão  de  resumos,  artigos  e  palestras.  O  CONDECOMJUS  é  espaço  de
interlocução  acadêmico-profissional  que  privilegia  e  estimula  o  debate  e  a  interação  entre  os
participantes possibilitando o aprimoramento dos trabalhos submetidos para posterior publicação,
dando  sequência  ao  processo  de  construção  científica.  Além  disso,  o  CONDECOMJUS
proporciona  oportunidades  acadêmicas,  alavanca  a  formação  e  o  fortalecimento  de  redes  de
pesquisa.

Parágrafo Primeiro:  Serão organizados 03 (três) Grupos de Trabalho agregando resumos e/ou
artigos científicos nas seguintes áreas: GT 01 – Direito e Economia; GT 02 – Comércio Justo e GT
03 – Economia Solidária.

Parágrafo  Segundo:  Os interessados  poderão  submeter  manuscritos  teórico-empíricos,  ensaios
teóricos e estudos de caso para o ensino nas seguintes temáticas:
GT 01 – Direito e Economia:
• Analise Econômica do Direito;
• Direito e Economia Solidária;
• Direito e Comércio Justo.
• Direito Econômico para o Comércio Justo e a Economia Solidária;
• Economia para o Comércio Justo e a Economia Solidária;

GT 02 – Comércio Justo:
2.1 Comércio Justo: aspectos históricos e propedêuticos;
2.2 Comércio Justo no âmbito internacional;
2.3 Comércio Justo no Brasil;
2.4 Políticas Públicas voltadas para o Comércio Justo e Solidário;
2.5 Os princípios do Comércio Justo e o Consumo Responsável

GT 03 – Economia Solidária:
3.1 Economia Solidária: aspectos históricos e propedêuticos;
2.2 Economia Solidária no âmbito internacional;
2.3 Economia Solidária no Brasil;
2.4 Políticas Públicas voltadas para a Economia Solidária;
2.5 Economia Solidária e Consumo Responsável

Parágrafo  Terceiro:  Serão  aceitos  resumos  e/ou  artigos  científicos,  que  deverão  observar  as



normas de redação da ABNT e o ineditismo conceitual.

CAPÍTULO II – DA PROGRAMAÇÃO DOS EVENTOS
Art. 3º O 1° Seminário Catarinense de Comércio Justo e Solidário (SECCOMJUS) realizar-se-
á em 11 de Junho de 2015, no auditório do Fórum do Norte da Ilha - Florianópolis – SC; com a
temática: Comércio Justo no Brasil.
Parágrafo Único. A programação ocorrerá como segue:

I - Formação Técnica:
Dia/hora: 11 de junho – 14 horas
Local: Auditório do CSE/UFSC
Tema: O Comércio Justo e a participação dos Empreendimentos Econômicos Solidários
Palestrante: Antônio Haroldo Pinheiro Mendonça
Coordenador-geral  de  Comércio  Justo  e  Crédito  da  Secretaria  Nacional  de  Economia  Solidária
(SENAES), do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

II - Conferencias:
Dia/hora: 11  de  junho  –  19  horas:  Ciclo  de  Conferências:  Comércio  Justo  e  o  Consumo
Responsável para o Brasil.
Local: Auditório do Fórum do Norte da Ilha (ao lado do CCJ/UFSC)
Conferencistas:
Sr. Antônio Haroldo Pinheiro Mendonça (Coordenador-geral de Comércio Justo - SENAES/MTE)
Profa. MSc. Leila Andresia Severo Martins (Incubadora Tecnológica de Cooperativas Populares da
Univali)
Prof. Dr. Armando de Melo Lisboa (Departamento de Economia e Relações Internacionais/UFSC)
Prof. Dr. Paulo Opuzka (Departamento de Direito/UFSM)
Moderadores:
Profa. Dra. Joana Stelzer (CAD/CSE e PPGD/UFSC)
Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves (PPGD/UFSC)

Art. 4º O 1° Congresso de Direito e Economia & Comércio Justo (CONDECOMJUS) realizar-
se-á em 25 de Junho de 2015, no auditório do CCJ da UFSC - Florianópolis – SC; com a temática:
Comércio Justo e o Consumo Responsável para o Brasil.
Parágrafo Único. A programação ocorrerá como segue:

Dia/hora: 25 de junho:
Das 13: 00h-14: 00h: Credenciamento;
Das 14: 00h-14: 20h: Abertura do Evento;
Das 14: 20h-14: 40h: Apresentação do Evento
Local: auditório do CCJ da UFSC - Florianópolis – SC

Profa. Dra. Joana Stelzer (CAD/CSE e PPGD/UFSC)
Tema: O Comércio Justo e o Projeto Rendeiras;

Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves (PPGD/UFSC)
Tema: O Comércio Justo e o Princípio da Eficiência Econômico-Social;

Das 14: 50h-17: 50h: Apresentação simultânea dos trabalhos científicos nos GT:

GT 01 – Direito e Economia:
Local: Sala 301 PPGD



Coordenação do GT: Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves (PPGD/UFSC)
Mestrando Eduardo Luiz Venturin (PPGD/UFSC)

GT 02 – Comércio Justo:
Local: Sala 302 PPGD
Coordenação do GT: Profa. Dra. Joana Stelzer (PPGD/UFSC)

 Mestrando Leandro Rodrigues Lopes (PPGD/UFSC)

GT 03 – Economia Solidária:
Local: Sala 303 PPGD
Coordenação do GT: Prof. Dr. Armando de Melo Lisboa (Departamento de Economia e Relações
Internacionais/UFSC)

Mestranda Alana M. Carioca (CPGA/UFSC)

Das 19: 00h - 21: 30h: Ciclo de Discussão Multidisciplinar
Local: auditório do CCJ da UFSC - Florianópolis – SC
Coordenação: Prof. Dr. Everton das Neves Gonçalves (PPGD/UFSC)

  Dra. Joana Stelzer (CAD/CSE e PPGD/UFSC)

Das 21: 30h – 22: 00h: Encerramento do Evento.
Profa. Dra. Joana Stelzer (PPGD/UFSC)
Tema: O Comércio Justo e a Economia Solidária na UFSC.

CAPÍTULO  III  –  DAS  INSCRIÇÕES  E  SUBMISSÃO DE  RESUMOS  E/OU  ARTIGOS
PARA O 1° CONDECOMJUS - 2015
Art.  5º As  inscrições  para  participação  dos  Eventos  (1°  SECCOMJUS  –  2015  e  1°
CONDECOMJUS  –  2015)  poderão  ser  realizadas  pelo  endereço  de  e-mail
condecomjus@gmail.com ou  no  local  do  Evento.  A Comissão  Organizadora,  no  entanto,  não
assegurará eventuais materiais dos Eventos.

Art. 6º Os resumos e/ou artigos serão recebidos durante o período de 01 de junho de 2015 a 15 de
junho  de  2015,  pelo  endereço  de  e-mail  condecomjus@gmail.com e  serão  imparcialmente
avaliados pelo método double blind review pelos avaliadores indicados pelo Comitê Científico do
Evento.

Art. 7º Os resultados quanto à seleção dos resumos e/ou artigos, serão divulgados até 22 de junho
de 2015, no site www.ilharendada.org.br.

Art. 8°  Os resumos e /ou artigos selecionados serão automaticamente inscritos para apresentação
segundo cronograma de atividades conforme segue:
01/06/2015 – Abertura do endereço eletrônico para receber as submissões;
15/06/2015 – Data limite para submissão de trabalhos;
22/06/2015 – Divulgação dos resultados da seleção;
22/06/2015 – Divulgação da programação das apresentações dos resumos e/ou artigos na Internet;
25/06/2015 – Credenciamento e início do Evento. 13 horas;
03/07/2015 – Prazo final para o encaminhamento do Termo de Cessão de Direitos Autorais
31/08/2015  –  Disponibilização  do  certificado  de  participação  no  site
http://www.certif  i  c  a  do.prpe.ufsc.br  

Art. 9º O resumo e/ou artigo, submetido pelo endereço de e-mail  condecomjus@gmail.com, deve
ser inédito e obedecer às regras da ABNT. O processo de submissão dar-se-á de acordo com as



instruções abaixo descritas:
1) Inclusão, no email, dos seguintes dados de identificação do artigo: a) Nome completo, com CPF
do autor  e  do coautor  do artigo;  b)  título do artigo  em português  e  língua estrangeira  (inglês,
espanhol,  francês  e  italiano);  c)  resumo  em língua  portuguesa  e  estrangeira  (inglês,  espanhol,
francês ou italiano) com, no mínimo, 100 e, no máximo, 250 palavras; d) e no mínimo 03 (três)
palavras-chave na língua portuguesa e na estrangeira (inglês, espanhol, francês ou italiano);
2)  Inclusão do arquivo de desenvolvimento e referências do artigo contendo as informações do
artigo a partir de sua introdução e, portanto, omitindo-se as informações já citadas na primeira etapa
deste processo, em formato PDF, seguindo os seguintes requisitos: a) possuir de 15 a 30 laudas em
folha  A4,  posição  vertical;  fonte  Times  New  Roman;  corpo  12;  alinhamento  justificado;  sem
separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 cm; margem: superior e
esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm; b) as citações devem obedecer às regras da ABNT (NBR
10520/2002);  c)  o mesmo com as referências  (NBR 6023/2002);  d)  o  sistema de chamada das
referências das citações diretas ou/e indiretas pode ser autor-data ou número (NBR 10520/2002),
sendo as notas de rodapé somente explicativas (NBR 6022/2003); e) conforme a NBR 6024/2003,
os títulos, subtítulos e subtítulos devem ser alinhados à esquerda e conter um texto relacionado a
eles; e (j) não poderá constar sumário nem o número de páginas no artigo.
3) O texto a ser submetido conterá um email e um arquivo de texto completo, com os formatos
adiante indicados:
1. Texto do email de inscrição:
Identificação, com CPF dos autores e coautores;
Título do trabalho: (com todas as palavras principais iniciando-se em maiúsculas);  Resumo do
trabalho: contendo até 250 palavras, no mesmo idioma do trabalho;
Abstract;
Palavras-chave: até três palavras-chave.
Word-Keys;
Modelo:

1º Congresso de Direito, Economia e Comércio Justo – CONDECOMJUS/CEJEGD/UFSC
Florianópolis, 25/06/2015.

TÍTULO DO TRABALHO

Nome e Sobrenome do autor principal
 coautor

 coautor
Resumo: O resumo deve ser um único parágrafo,  conter no máximo 250 caracteres, fonte
Times tamanho 12 -  espaço simples,  justificado.  Deve conter  o  Tema,  objetivos,  hipótese,
marco teórico, metodologia e conclusão.
Palavras-chave: Máximo de três palavras

2. Texto do artigo completo a ser enviado junto com o email de inscrição:
Introdução;
Desenvolvimento (com ou sem subtítulos);
Conclusão;
Referencias.

4) Serão aceitos trabalhos submetidos em português, inglês ou espanhol.

Parágrafo Único: No caso de submissão, exclusivamente de resumo, dispensa-se a tradução em
língua estrangeira.



Art. 10 Serão aceitos apenas os resumos e/ou artigos submetidos pela forma e prazos descritos nos
artigos 5° a 8° acima descritos, através do endereço de e-mail condecomjus@gmail.com, seguindo-
se  rigorosamente  as  especificações  deste  Edital.  Os  autores  que  não  respeitarem  essas
especificações  terão seus resumos e/ou artigos  automaticamente desclassificados e  excluídos da
avaliação.

Art. 11 Antes de enviar seu resumo e/ou artigo revise-o com atenção, pois o mesmo será usado para
análise e publicações do  CONDECOMJUS, além da elaboração de certificado e de declaração,
sendo o conteúdo de inteira responsabilidade dos autores.

Art. 12 Após a submissão do resumo e/ou artigo não será admitida a substituição, a correção, a
alteração do conteúdo ou qualquer outra informação do artigo encaminhado.

Art. 13 Os resumos e/ou artigos poderão ser escritos em coautoria (máximo de três autores) e a
publicação nos Livros/Anais dos GT´s do CONDECOMJUS depende da apresentação por um dos
coautores.

Art.  14 Cada  autor  poderá  submeter  até  02  (dois)  resumos  e/ou  artigos  para  apresentação  no
Evento, desde que para GT´s diferentes. Caso o autor envie os dois resumos e/ou artigos para o
mesmo GT, ambos serão desconsiderados.

Art. 15 A apresentação dos resumos e/ou artigos será ordenada pelos coordenadores de GT´s, sem
horário predefinido, razão pela qual os autores deverão se organizar para participarem de todo o dia
e  não apenas  da  sua  apresentação.  O objetivo  dos  GT´s  implica  na  participação  de  todos  nos
debates.

CAPÍTULO IV – DA AVALIAÇÃO DOS RESUMOS E/OU ARTIGOS
Art. 16 Poderão ser selecionados para apresentação até os 5 (cinco) melhores resumos e/ou artigos
por  GT,  dentre  aqueles  que  alcançarem,  no  mínimo,  a  média  7,0  (média  sete  entre  as  notas
atribuídas na avaliação). Aqueles que receberem a mesma nota do último colocado de cada GT
também serão convocados.

Art. 17 Os avaliadores analisarão os resumos e/ou artigos – as notas serão classificadas por critérios
atendidos de 0 (zero) a 10 (dez) a cada um dos seguintes itens: (a) o título do artigo corresponde ao
conteúdo desenvolvido?;  (b)  o artigo foi  encaminhado ao Grupo de Trabalho adequado?; (c)  o
resumo e palavra-chave, indicam os objetivos do artigo e a metodologia da pesquisa?; (d) o resumo
e  a  palavra-chave,  foram  traduzidos  corretamente  para  a  língua  escolhida?;  (e)  a  introdução,
apresenta  o  problema  e  temas  centrais,  objetivos,  justificativa  e  métodos  da  pesquisa?;  (f)  o
referencial  teórico  pesquisado está  adequado para  a  resposta  ao  problema da pesquisa?;  (g)  as
referências são atualizadas e abarcam a literatura relevante sobre o tema?; (h) a pesquisa realizada
possui  complexidade e  profundidade compatível  com o caráter  científico de um artigo de pós-
graduação?; (i) a estrutura e a linguagem do artigo são claras e aptas para o alcance dos objetivos da
pesquisa?;  (j)  a  metodologia  utilizada  mostrou-se  adequada  para  a  resposta  da  problemática
enfrentada  pela  pesquisa?;  (k)  a  conclusão  apresenta  resposta  ao  problema  da  pesquisa?;  a
conclusão é adequada aos objetivos indicados na introdução?; (l) o artigo possui a forma exigida
pelos padrões do Conpedi, conforma as regras da ABNT?

Art. 18 Em caso de coautoria é suficiente a presença de pelo menos um dos autores no momento da
exposição. Ao final das atividades do Grupo de Trabalho o coordenador entregará a declaração de
apresentação de artigo, mediante a assinatura do termo de Cessão de Direitos Autorais somente ao
(s) autor (es) presentes que, mediante assinatura (legível) na lista de presença, apresentar (em) o



artigo no seu respectivo GT.
Parágrafo  Único:  Os  autores  e  coautores,  que  não  estiverem  presentes,  deverão  encaminhar
pessoalmente, até dia 03/07/2015, para a Secretaria do Evento (Sala 128 Bloco C – CAD/CSE), o
Termo de Cessão de Direitos Autorais sob pena de não publicação do trabalho. 

Art. 19  Terá direito ao certificado de participação do  1º Seminário Catarinense de Comércio
Justo  e  Solidário  -  1°  SECOMJUS  –  2015 e  do  1º  Congresso  de  Direito  e  Economia  &
Comércio Justo - 1° CONDECOMJUS – 2015 todos os participantes que obtiverem a frequência
mínima de 75% de todo Evento. A frequência será aferida pela lista de presença ou leitor digital
disponível  para  os  participantes.  Este  certificado  será  disponibilizado  no  site
http://www.  c  ertificado.prpe.ufsc.br     a partir do dia 31 de agosto de 2015.

Art. 20 A publicação dos resumos e/ou artigos nos Livros/Anais dos GT´s depende da apresentação
dos mesmos no 1º Congresso de Direito, Economia e Comércio Justo - 1° CONDECOMJUS –
2015.
Parágrafo único: Somente será permitida a apresentação de resumos e/ou artigos pelo (s) autor (es)
e coautor (es).

CAPÍTULO V – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 21 A apresentação dos resumos e/ou artigos aprovados no GT terá duração de até 10 minutos
por expositor, podendo haver debate na sequência das apresentações ou, ao final, um debate global.

Art.  22 Não  serão  disponibilizados  recursos  audiovisuais  (data  show,  projetores  etc.)  para  a
apresentação dos resumos e/ou artigos.

Art. 23 Os autores e coautores cedem os direitos autorais dos resumos e/ou artigos submetidos, sem
custo,  à  Comissão  Organizadora  do  CONDECOMJUS/CEJEGD,  que  poderá  publicá-los  com
menção aos respectivos autores e ao evento, digital e impresso, nos seus livros/anais dos GT´s ou
em outras publicações a seu critério.

Art.  24  Os  resumos  e/ou  artigos  apresentados  no  Evento  poderão  ser  publicados  no  site
www.cejegd.com.br.

Art.  25 Se  determinados  GT´s  contarem com grande  número  de  resumos  e/ou  artigos  de  alta
qualidade, comprovada pelas avaliações, a Comissão Organizadora poderá subdividir estes grupos;
da mesma forma poderão ser reunidas as apresentações de GT´s com baixa demanda.

Art. 26  Recomenda-se que os interessados não esperem o final do prazo para encaminhar seus
resumos e/ou artigos, evitando sobrecarga no sistema. O CONDECOMJUS não se responsabiliza
por eventuais falhas de tecnologia decorrentes do número excessivo de acessos.

Art. 27 Não haverá prazo para recurso acerca da decisão final da Banca Avaliadora.

Art. 28  O (os) autor (es) e coautor (es) com trabalhos aceitos deverão providenciar transporte e
hospedagem junto às suas Instituições de origem e/ou em agências de fomento.

Florianópolis, SC, 26 de maio de 2015
Comissão Organizadora do 1° CONDECOMJUS/CEJEGD


