VI CONGRESSO JURÍDICO NACIONAL

25, 26 e 27 de abril de 2018

DEMOCRACIA E CORRUPÇÃO: OS LIMITES DO PODER

EDITAL Nº 01/2018 – Disposições Gerais

1. DO VI CONJUR
Diante das realidades e movimentações históricas recentes, surge a necessidade de
discussões e compreensão do que se observa nas relações de Poder, Política e Direito. A
compreensão do sistema democrático e suas particularidades, além da do debate sobre
condutas de corrupção, traçam os caminhos para as abordagens que serão expostas no VI
CONJUR.
O VI CONJUR contará com Painéis de palestras com renomados pensadores e profissionais
do Direito, consagrados em todo o país; Workshop; e apresentações de Trabalhos
Científicos.
O VI CONJUR será realizado pelo Centro Acadêmico de Direito da Universidade Estadual
da Paraíba, nos dias 25, 26 e 27 de abril de 2018, na cidade de Guarabira – PB.
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2. DOS PAINÉIS
2.1 As palestras serão realizadas na Sala Stadium do Cinemaxxi (Shopping Cidade
Luz), e no Auditório do Centro de Humanidades (CAMPUS III) da Universidade
Estadual da Paraíba (Guarabira) durante os dias 25, 26 e 27 de Abril de 2018.
2.2 O Credenciamento acontecerá apenas durante os dias 25 e 26 de abril de 2018,
na entrada do evento.
3. DO WORKSHOP
3.1 Será ofertado o Workshop “House of Cards: teoria política no audiovisual” a ser
ministrado pelo Prof. Dr. Carlos Adriano Ferreira de Lima, durante a tarde da
sexta-feira (27 de abril) no VI CONJUR, com inscrições limitadas a 50 pessoas.
3.2 A inscrição para o Workshop é feita no mesmo formulário de inscrições para o
Congresso, disponível no site do evento.

4. DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS
4.1 As submissões e conseguintes artigos aprovados para publicação serão lançados
em ANAIS, com registro em ISSN (International Standard Serial Number) após a
realização do evento.
4.2 Os trabalhos científicos, normas de escrita e regras de submissão serão regidos
por EDITAL (Edital Nº 02/2018), publicado no site do evento.
4.3 A avaliação de submissão científica está condicionada a confirmação de inscrição
do participante/autor.

5. DAS INSCRIÇÕES E CONFIRMAÇÃO
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5.1 As inscrições para o VI CONJUR serão realizadas através do site
http://www.viconjur.com, e a confirmação da inscrição se dará por e-mail apenas
após envio do comprovante de depósito do pagamento.
5.2 O comprovante de depósito da inscrição realizada no VI CONJUR deverá ser
encaminhado ao e-mail: conjur.participante@gmail.com.
5.2.1 A confirmação de inscrição na categoria “Estudante” depende de envio de
comprovante desta condição para o e-mail acima referido.
5.2.2 De igual modo, a confirmação de inscrição com desconto para “Estudante
UEPB” também depende de envio do comprovante de matrícula, para o
mesmo e-mail acima referido.
5.2.3 As instruções são também encontradas no site do evento.
5.3 As inscrições para o VI CONJUR serão limitadas e realizadas APENAS através
do site do evento, acima referido, apenas até o dia 20 de abril de 2018, estando
condicionadas aos valores dos respectivos lotes.

6. DOS LOTES
6.1 As inscrições para o VI CONJUR serão divididas nos seguintes lotes:
6.1.1 Lote 1: 40 inscrições para estudantes da UEPB CAMPUS III, no valor de
R$ 50,00 (cinquenta reais); inscrições para demais instituições, no valor
de R$60,00 (sessenta reais); inscrições na categoria “profissional”, no
valor de R$100,00 (cem reais), até o dia 16 de março ou até atingir o
número de 40 inscrições neste lote.
6.1.2 Lote 2: 40 inscrições para estudantes da UEPB CAMPUS III e estudantes
da UFPB – Campus de Santa Rita, no valor de R$ 60,00 (sessenta reais);
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inscrições para demais instituições, no valor de R$70,00 (setenta reais);
inscrições na categoria “profissional”, no valor de R$120,00 (cento e vinte
reais), até o dia 26 de março ou até atingir o número de 40 inscrições
neste lote.
6.1.3 Lote 3: 40 inscrições para estudantes da UEPB CAMPUS III e estudantes
da UFPB – Campus de Santa Rita, no valor de R$ 70,00 (setenta reais);
inscrições para demais instituições, no valor de R$80,00 (oitenta reais);
inscrições na categoria “profissional”, no valor de R$140,00 (cento e
quarenta reais), até o dia 6 de abril ou até atingir o número de 40
inscrições neste lote.
6.1.4 Lote 4: 70 inscrições na categoria “estudante”, no valor de R$80,00
(oitenta reais); inscrições na categoria “profissional”, no valor de R$150,00
(cento e cinquenta reais), até o dia 20 de abril ou até atingir o número
de 70 inscrições neste lote.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora do VI CONJUR.

Guarabira, 05 de março de 2018.
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