VI Simpósio Internacional CONSINTER
Universitat de Barcelona
23 a 25 de outubro de 2019
Edital 2° semestre para chamada de artigos
O Simpósio Internacional CONSINTER reúne os estudantes e professores
vinculados à Pós-graduação (tanto Lato Sensu – especialização – quanto Stricto
Sensu nas linhas de Mestrado e Doutorado); Especialistas, Mestres, Doutores,
Pesquisadores, Docentes Universitários; Juízes, Advogados, Representantes do
Ministério Público e demais profissionais de carreira jurídica e, em geral, pessoas
que se dedicam no seu âmbito profissional, a quaisquer ramos ou disciplinas do
Direito, que tenham interesse em mostrar seus estudos científicos inéditos, sobre
alguma das áreas temáticas propostas.
É um lugar para debater os resultados dos seus trabalhos, assim como
trocar conhecimentos e experiências, uma oportunidade excepcional para
apresentação e publicação de estudos científicos inéditos.
Serão aceitos os trabalhos com os seguintes temas:
a) DIREITOS DIFUSOS, COLETIVOS E INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS;
b) DIREITO PÚBLICO;
c) DIREITO PRIVADO;
d) DIREITO INTERNACIONAL.

Os artigos aprovados serão publicados em uma das obras oficiais do
CONSINTER Revista Internacional de Direito CONSINTER e o livro Direito e
Justiça, e poderão ser apresentados oralmente durante o referido Simpósio.
As referidas obras são: Revista Internacional CONSINTER de Direito,
com ISSN europeu e número DOI e o Livro do CONSINTER Direito e Justiça
com três distintos ISBN’s, Europeu, Brasileiro e digital.
OBS: A Revista Internacional CONSINTER de Direito está indexada em bases
de dados nacionais e internacionais como: Google Scholar, Latindex, REDIB,
DOAJ, CAPES, LivRe, Diadorim e Sumários.org, Cite Factor, Tribunal Superior
Eleitoral e Rede Virtual de Bibliotecas Integradas (RVBI).
A inscrição da direito de participar de três maneiras:
a) envio de artigo;
b) envio de artigos e apresentação oral se aprovado;
c) participação no evento como ouvinte.

Os textos completos dos artigos devem ser enviados ao seguinte e-mail:
contato@consinter.org:

Prazo de Inscrição e envio de artigos:
a) Última Chamada para inscrição e participação deste evento – até 30 de
junho de 2019;
c) Até 23 de outubro de 2019 (data da abertura do Simpósio): as inscrições
realizadas e os artigos enviados darão direito a participar do evento (porém sem
a possibilidade de apresentação oral dos mesmos, uma vez que não há tempo
hábil para a avaliação do texto) e, se aprovados pelo Corpo de Pareceristas,
serão inclusos nas próximas publicações oficiais do CONSINTER.
A publicação dos artigos aprovados pelo Conselho Editorial e/ou Corpo de
Pareceristas não depende da presença dos autores no Simpósio.
Presidente
Luiz Augusto de Oliveira Junior
Coordenação Científica
David Vallespín Pérez – Catedrático Derecho Procesal – Universitat de
Barcelona
Direção Executiva
Francine Oliveira
Informações e Inscrições:
https://consinter.org/barcelona2019/

