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EDITAL DE SELEÇÃO
BRAZIL – INDIA CONFERENCE

FUNDAMENTAL RIGHTS, TECHNOLOGY AND EDUCATION
6 E 7 DE DEZEMBRO, 2018

A National Law School of India University, o Programa de Mestrado em Direitos 
Fundamentais e Democracia do UniBrasil e o Programa de Pós-graduação em Direito da 
Pontifícia Universidade Católica do Paraná - PUCPR tornam pública a chamada para 
professores e estudantes interessados em participar do 1° evento “Brazil – India Conference: 
Fundamental Rights, Technology and Education”, a ser realizado no Campus da National Law 
School of India University, na cidade de Bangalore, estado de Karanataka, Índia, nos dias 6 e 7 
de dezembro de 2018.

Vagas: Serão 2 (duas) vagas para professores e 12 vagas para estudantes de Direito de 
distintas instituições de ensino superior (graduandos, mestrandos, doutorandos ou pós-
doutorandos).

Temática: O evento se centrará em três eixos, sendo o primeiro “direitos fundamentais”; o 
segundo “tecnologia” e o terceiro “educação”. O enfoque dos temas será jurídico, podendo ser 
abordado por uma perspectiva interdisciplinar.

Do evento: O “Brazil – India Conference: Fundamental Rights, Technology and Education” será 
composto por duas mesas de palestras com professores brasileiros e indianos, além de uma 
tarde inteiramente dedicada a estudantes, também brasileiros e indianos, que irão apresentar 
as suas pesquisas e debatê-las publicamente.

Das atividades complementares ao evento: Estão sendo organizadas também visitas oficiais a 
órgãos públicos e entidades como a Suprema Corte de Bangalore. Também serão organizados 
passeios turísticos na cidade de Bangalore e Mysore.

Do alojamento: Os professores terão hospedagem gratuita nas dependências próprias da 
Universidade destinadas aos docentes estrangeiros. Os estudantes poderão se hospedar, se 
assim desejarem, dentro das dependências do campus da National Law School of India 
University utilizando-se do serviço de hostel da Universidade, cujo convênio estabeleceu para 
os estudantes participantes valores entre 200 a 850 rúpias a diária (em torno de 11 a 40 reais 
por dia, dependendo do quarto escolhido).

Custos: Cada um dos participantes arcará com os custos de sua passagem aérea e 
alimentação. Cabe também a cada um a tramitação de seu visto para a viagem. Há a 
possibilidade de visto eletrônico simplificado de 30 dias (informações no site da embaixada da 
Índia: ).https://indianvisaonline.gov.in/visa/index.html

Publicações: Os trabalhos apresentados serão reunidos em um livro, que serão as memórias 
do “Brazil – India Conference: Fundamental Rights, Technology and Education”. Todos os 
trabalhos terão que ser apresentados em inglês, tanto no momento da apresentação quanto 
do texto. A publicação será feita por uma editora da Índia, em formato e-book e impresso.
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Apresentação dos trabalhos e dos artigos definitivos para o livro e prazos: Os interessados em 
participar do evento deverão apresentar à organização o seu resumo de  comunicado científico 
até o dia 01/08/2018, bem como o texto definitivo de seu artigo científico até dia 01/10/2018. 
Todos os artigos deverão ser apresentados na sessão de comunicados científicos do evento. 
Os temas deverão ser aprovados pela organização previamente à entrega do artigo definitivo. 
A resposta para a aprovação dos temas será divulgada até dia 05/08/2018. A coordenação se 
reserva o direito de publicar ou não os artigos enviados, após análise de conteúdo e ainda que 
aprovado o resumo de comunicado científico.

Forma de inscrição: Os interessados em participar do evento poderão se inscrever por meio do 
e-mail , apresentando: nome completo, instituição de brazil.india2018conference@gmail.com
ensino, curso ou grau acadêmico, e-mail e telefone para contato, tema a ser apresentado, e 
resumo de comunicado científico. 

Comunicado Científico: Os resumos deverão ser escritos em inglês, com título centralizado em 
caixa alta e negritado. Logo abaixo do título deve constar nome, qualificação institucional, 
titulação e instituição ao qual está ou esteve vinculado(a) o(a) autor(a). A autoria deve ser 
exclusiva e o resumo deve referir-se ao objetivo do trabalho, ao procedimento metodológico 
utilizado e aos resultados ou conclusões. Deve possuir ainda um mínimo de 250 e máximo de 
350 palavras, espaçamento entrelinhas de 1.0 (simples), cinco palavras-chave, e margens 
laterais da página com 2 cm em todos os lados. Não deve conter notas de rodapé ou referências 
bibliográficas.

Artigo Científico: As normas para os artigos científicos, que deverão ter entre 12 e 15 páginas, 
serão enviadas oportunamente aos candidatos que tiverem seus comunicados aprovados.

Em caso de dúvidas, envie um e-mail para brazil.india2018conference@gmail.com

Prof.ª Dr.ª Ana Claudia Santano
Professora de Direito Constitucional

Programa de Mestrado em Direitos Fundamentais e Democracia – UniBrasil

Prof. Dr. Emerson Gabardo
Professor Titular de Direito Administrativo

Programa de Pós-graduação em Direito (Mestrado e Doutorado) – PUCPR
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