
 

 

Seminário GIJAL-ALACIP – UFMG 

Os desafios do Poder Judiciário na América Latina 

 

O seminário é uma iniciativa do Grupo de Investigação sobre o Poder Judiciário 

na América Latina da Associação Latino-americana de Ciência Política (GIJAL-

ALACIP), com apoio do Observatório da Justiça no Brasil e América Latina (OJb-

AL/UFMG) e o Núcleo de estudos sobre Estado, Instituições e Politicas Publicas 

(NEEIPP/UFF). 

O objetivo é proporcionar um ambiente de reflexão acerca dos dilemas e 

obstáculos existentes no âmbito do poder judiciário e demais instituições judiciais, 

considerando as mudanças de orientação política na região, com especial atenção ao 

caso brasileiro, observando-se o envolvimento e as estratégias mobilizadas pelas 

instituições do sistema de justiça e seus agentes no atual momento de ruptura 

institucional. 

O seminário, que é aberto ao público e não necessita de inscrição prévia, 

pretende viabilizar um fórum de debates qualificado e interdisciplinar, reunindo 

estudantes, pesquisadores e docentes de diversas áreas do conhecimento, afetas à 

problemática da justiça no Brasil e na América Latina. Assim, haverá espaço para 

apresentação de trabalhos acadêmicos selecionados e a realização de uma mesa de 

debates formada por acadêmicos especialistas na área sobre os desafios da justiça no 

Brasil. Serão emitidos certificados de participação. 

O seminário se realizará no Campus Pampulha da Universidade Federal de 

Minas Gerais, na Faculdade de Filosofia e Ciências Humanas, ao longo do dia 05 de 

dezembro de 2016. 

 

Andrés Del Río (UFF) 

Marjorie Corrêa Marona (UFMG) 



 

Coordenadores 

Cronograma 

 

 

Manhã 

9h - Apresentação de trabalhos acadêmicos selecionados 

Almoço (12h às 14h) 

 

Tarde 

14h às 16h: Reunião do grupo GIJAL, descrição de atividade e agenda 2017. 

Lanche (16h às 17h) 

17h: Conferência “Os desafios da justiça no Brasil” 

 

Coordenador: Prof. Andrés Del Río 

Expositores: 

Profa. Camila Nicácio – Desafios de acesso e administração da Justiça no Brasil. 

Prof. Marcelo Cattoni de Oliveira (a confirmar) – Justiça, Reconhecimento e Cidadania no 

Brasil. 

Prof. Marjorie Corrêa Marona – De que protagonismo judicial estamos falando? 

Digressões sobre a justiça e democracia no Brasil. 

 

19h: Coquetel de encerramento 



 

Chamada de trabalhos 

 

Está aberta, até 30 de outubro de 2016 a chamada de trabalhos para o Seminário 

GIJAL-ALACIP-UFMG: Desafios do Judiciário na América Latina, que será realizado 

em Belo Horizonte, na Universidade Federal de Minas Gerais, em 05 de dezembro de 

2016.  

A submissão de proposta de trabalho deverá ser feita exclusivamente através do 

e-mail poderjudicialalacip@gmail.com com o seguinte conteúdo, constante de arquivo 

anexado (.doc ou .docx): (a) título do trabalho; b) resumo simples de até 2.000 

caracteres com espaço, contendo objeto e objetivos, metodologia, resultados e 

conclusões e referências bibliográficas sintéticas; (c) dados do(s) autor(es), tais como 

nome e instituição de filiação. 

É vedada a apresentação de mais de um resumo. Caso o coautor do paper seja o 

orientador do proponente, a apresentação deverá ficar a cargo do orientando e o 

certificado será emitido somente em seu nome.  

Os proponentes serão informados, via e-mail, do resultado da seleção. 

Todos os expositores de trabalho que forem selecionados deverão encaminhar a íntegra 

de seus papers até o dia 1º de dezembro de 2016, única e exclusivamente para o 

endereço eletrônico poderjudicialalacip@gmail.com 

Formatação da versão completa do paper: 

 Título do trabalho e nome(s) do autor e co-autores (caso tenha). 

 De 20 a 30 laudas já com a bibliografia (aproximadamente 30 folhas A4;) 

 Espaçamento entre linhas de 1.5; 

 Fonte 12. Times New Roman ou Arial 

 Margens: superior = 3.3 / inferior = 2.5 / laterais = 2.9 

 


