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O Grupo de Pesquisa “Direitos Sociais e Políticas Públicas: Mecanismos jurídicos de 

articulação, institucionalização e controle de políticas públicas educacionais 

primordiais para o acesso à educação básica de qualidade”, coordenado pelas 

professoras doutoras Geisa Rodrigues e Clarice Seixas, e o Grupo de Pesquisa “Direito e 

Desenvolvimento Sustentável”, coordenado pela professora doutora Solange Teles, vêm, 

em nome da UNIVERSIDADE PRESBITERIANA MACKENZIE, com o apoio da 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO- ESMPU e o 

INSTITUTO “O DIREITO POR UM PLANETA VERDE”, convidar a comunidade 

acadêmica a submeter trabalhos científicos para apresentação no SEMINÁRIO 

EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOS POVOS INDÍGENAS E O 

COMBATE À POBREZA, a ser realizado no dia 04 de maio de 2017, no auditório 

Chamberlain, do Campus Mackenzie – Higienópolis, em São Paulo. 

 

1. SOBRE O EVENTO: 

 

O SEMINÁRIO EDUCAÇÃO E SUSTENTABILIDADE DOS POVOS 

INDÍGENAS E O COMBATE À POBREZA é uma atividade acadêmica que contará 

com a participação de lideranças indígenas, membros do Ministério Público Federal, 

professores e acadêmicos, de graduação e pós-graduação, que debaterão questões 

relacionadas à educação e à sustentabilidade indígena, em painéis e nos grupos de 

trabalho (GT), a seguir: 

 

 

 

 



I- EDUCAÇÃO DOS POVOS INDÍGENAS 

Presidentes: Profa. Dra. Clarice Seixas e Profa. Dra. Geisa de Assis Rodrigues 

a) Educação intercultural 

b) Desafios da escola indígena no Brasil 

c) A importância da preservação da cultura indígena 

 

II- SUSTENTABILIDADE DOS POVOS INDÍGENAS 

Presidente: Profa. Dra. Solange Teles da Silva 

a) A importância da terra para os povos indígenas 

b) Os impactos ambientais sofridos atualmente pelas terras indígenas e como isto 

afeta a sustentabilidade dos povos indígenas 

c) Sobreposição de Unidades de Conservação em Terras Indígenas e seus impactos 

 

O evento está organizado em quatro painéis, sendo dois apresentados no período matutino 

(9h às 12h) e os outros dois no período da noite (18h às 21h). Durante o período vespertino 

(14h às 17h) serão realizadas as apresentações de Grupos de Trabalho dos autores 

selecionados pela Comissão Científica que atendam aos requisitos deste edital de 

chamadas de trabalhos científicos.  

 

2. PRAZOS E ENVIO 

 

2.1. Disposições Gerais 

Toda comunicação será feita apenas por meio do e-mail: 

seminariopovosindigenas@gmail.com 

O envio e a aprovação de trabalhos seguirá quatro etapas: (i) envio de propostas 

preliminares, (ii) avaliação das propostas preliminares, (iii) comunicação das propostas 

selecionadas, e (iv) envio das propostas finais. 

 

2.2. Procedimento de Seleção 

Os autores encaminharão propostas preliminares (resumo expandido), as quais serão 

avaliadas pela Comissão Cientifica deste Seminário. Uma vez analisadas, apenas as 

propostas aprovadas serão convidadas a serem apresentadas. Os autores das propostas 

selecionadas terão até dia 30 de julho de 2017 para enviar as versões finais de seus 

trabalhos para o email acima indicado, de acordo com o cronograma a seguir: 



ETAPA PRAZO 

Envio de proposta preliminar 23/04/2017 

Comunicação das propostas aprovadas 28/04/2017 

Envio da versão final 30/07/2017 

 

3. PUBLICAÇÃO DAS CONTRIBUIÇÕES 

 

As versões finais das contribuições apresentadas serão publicadas até o final do presente 

ano no Boletim Cientifico da Escola Superior do Ministério Público da União- ESMPU, 

com ISSN 1676-4781. 

 

4. DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

4.1. Critérios Formais 

Serão aceitas contribuições inéditas e redigidas em português. 

Os artigos deverão estar de acordo com os GTs anteriormente indicados e satisfazer os 

seguintes critérios formais: 

(i)  Indicação do GT ao qual se destina; 

(ii)  Título do texto no idioma original e em inglês; 

(iii)  Resumo em um único parágrafo, de no máximo 1200 caracteres com espaços, 

acompanhado de três palavras-chave; 

(iv)  Abstract em inglês, seguindo as mesmas normas do Resumo; 

(v)  Texto principal: Times New Roman, letra 12 e espaçamento de 1,5; 

(vi)  Nome completo do autor e indicação da respectiva filiação institucional; em caso 

de coautoria será permitido no máximo um coautor, deverão ser indicadas os nomes 

completos e as filiações institucionais de cada um dos autores; 

(vii)  Será permitido a submissão de trabalhos de mestrandos, doutorandos, mestres, 

doutores, pós-doutores e graduandos desde que em coautoria com um pesquisador que 

possua alguma das qualificações anteriores; 

(viii)  Alinhamento justificado em todos os itens seguindo a norma da ABNT 

recomendada no item 4.3 deste edital;  

(ix)  E ser enviado em dois formatos eletrônicos .pdf e docx. 

 

 



4.2. Proposta preliminar 

Além dos critérios formais acima indicados no item 4.1, as propostas preliminares 

deverão conter: 

(i)  Resumo expandido de até 5.000 caracteres com espaços; 

(ii) Indicação e breve descrição do tema e do problema de pesquisa; 

(iii)  Breve justificativa jurídica e extra-jurídica da relevância do tema e do problema; 

(iv)  Apresentação da metodologia a ser utilizada; 

(v)  Indicação de hipóteses e dos objetivos gerais e específicos; 

(vi)  Apresentação de um sumário completo preliminar; e 

(vii)  Indicação das referências preliminares. 

 

4.3.Versão Final 

(i) Os originais deverão ser apresentados somente em formato .pdf e .docx, ter, no 

máximo, 30 páginas e estar em conformidade com as normas editoriais constantes do 

anexo deste edital.  

i) Os títulos dos artigos deverão ser sintéticos.  

ii) O artigo deverá conter resumo de 100 a 250 palavras e palavras‐chave, ambos em 

língua portuguesa e em língua inglesa, preferencialmente. 

a) A ESMPU não procederá à inserção de sumário, resumo ou palavras‐chave, tanto 

em língua portuguesa quanto em língua estrangeira, sendo estes de inteira 

responsabilidade dos autores.    

iii) O corpo do trabalho deverá ser organizado segundo um encadeamento lógico, 

contendo minicurrículo do autor, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusões e 

referências bibliográficas. 

iv) O minicurrículo deverá apresentar somente a titulação acadêmica e a ocupação 

profissional mais atual. 

v) As referências bibliográficas, citações e notas de rodapé deverão estar 

uniformizadas de acordo com as Normas da ABNT – NBR 6023, NBR 10520.  

vi) As referências bibliográficas deverão constar apenas no final do artigo. Não serão 

aceitas referências completas em notas de rodapé.    

vii) As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor–data 

(item 6.3 da NBR 10520).   

viii) Deve‐se utilizar o sistema numérico apenas e exclusivamente para notas 

explicativas.  



ix) As tabelas, as figuras e os gráficos deverão ser numerados sequencialmente por 

todo o texto.  

x) O miolo do BOLETIM CIENTÍFICO ESMPU é sempre impresso na cor preta.  

xi) As figuras, tabelas e gráficos não serão impressos em cores. 

xii)  Os direitos de publicação dos artigos aprovados serão reservados à ESMPU.  

xiii) Os artigos constantes do BOLETIM CIENTÍFICO ESMPU poderão ser 

reproduzidos, total ou parcialmente, nas modalidades física ou eletrônica, desde que 

citada a fonte. 

xiv) A publicação dos textos não implicará remuneração a seus autores ou qualquer 

outro encargo atribuído à ESMPU. 

 

Eventuais dúvidas sobre este edital de chamada de trabalhos deverão ser encaminhadas 

para o e-mail: seminariopovosindigenas@gmail.com 

 

O presente regulamento entra em vigor na data da publicação no site 

comunicamack.wordpress.com. 

 

São Paulo - SP, 06 de abril de 2017. 

 

COMISSÃO EDITORIAL CIENTÍFICA: 

Profa. Dra. Clarice Seixas Duarte 

Profa. Dra. Geisa de Assis Rodrigues 

Profa. Dra. Solange Teles da Silva 

 

ORGANIZADORAS DO EVENTO: 

Mestranda Bárbara Lago 

Mestranda Ana Carolina Esposito 

Mestranda Maykel Ponçoni 

 

COODERNADORAS DO EVENTO: 

Profa. Dra. Clarice Seixas Duarte 

Profa. Dra. Geisa de Assis Rodrigues 

Profa. Dra. Solange Teles da Silva 

 


