
                                                            

 

E-BOOK 

DIREITO, COMPLEXIDADE E MEIO AMBIENTE 

Estudos em homenagem aos 4 anos do grupo de pesquisa Ecomplex 

 

CHAMADA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

I – JUSTIFICATIVA 

Em 2020, o grupo de estudos e pesquisa Ecomplex completa 4 anos de atividades dedicadas 

a contribuir com a construção da pesquisa e do estudo em Direito, Complexidade e Meio Ambiente, 

propiciando à comunidade acadêmica a formalização de projetos de pesquisa, o estímulo à produção, 

apresentação e publicação de trabalhos acadêmicos. 

A reflexão sobre os diversos temas ligados a Direito, Complexidade e Meio Ambiente, 

pautado na transdisciplinaridade e dividido nas três linhas de pesquisa oriundas da ementa de 

conteúdo programático do grupo, visam a estimular a publicação de trabalhos e a participação em 

eventos jurídicos, como também fortalecer o intercâmbio acadêmico entre estudantes da graduação e 

da pós-graduação e, ainda, incrementar o diálogo com outras áreas de saberes e com outras 

instituições.  

Nesse sentido, o presente livro pretende oportunizar compartilhamento de experiências e 

saberes, encontrar novos caminhos, ou revisitar e atualizar institutos jurídicos para a consolidação de 

conhecimento alinhado às realidades enfrentadas pelos construtores do direito.  A elaboração do 

conhecimento jurídico pela complexidade passa pela compreensão que o direito não é área isolada, 

mas faz parte da teia de saberes para análise e enfrentamento dos desafios atuais e emergenciais da 

sociedade, nas suas variadas vertentes. 

Uma Comissão Científica, composta por professores convidados, será responsável pela 

análise e seleção dos trabalhos, tendo como público-alvo pesquisadores do grupo, alunos da 



graduação e da pós-graduação da UNI7 e externos. Serão convidados pesquisadores que possuem 

renomada produção científica na área, a fim de que confira ainda mais valor à obra. A previsão de 

lançamento é para o segundo semestre de 2020.  

O livro será divulgado em formato digital e disponibilizado no site www.uni7.edu.br e do 

Ecomplex. 

 

II - EIXOS TEMÁTICOS 

O e-book será dividido em três eixos temáticos que coincidem com as linhas de pesquisa do 

Grupo de Pesquisa. Os autores deverão indicar qual eixo temático se relaciona com o trabalho que 

será enviado para avaliação: 

1) Pensamento Complexo, Direito e Transdisciplinaridade: busca investigar acerca 

do pensamento complexo e suas consequências para o conhecimento científico do Direito e o diálogo 

de saberes. Tem como pergunta de partida: Como e em que medida o pensamento complexo influencia 

os saberes no Direito?   

2) Complexidade, Epistemologia e Direito Ambiental: pretende investigar como o 

Direito Ambiental influencia a formação de uma nova epistemologia jurídica sob a óptica do 

pensamento complexo. Tem como pergunta de partida: Quais são os fundamentos de uma 

epistemologia jurídico-ambiental? 

3) Complexidade e Ensino Jurídico: intenta investigar sobre a necessidade premente 

de transformações no ensino jurídico em virtude do pensamento complexo. Tem como pergunta de 

partida: Qual é a repercussão do pensamento complexo no ensino jurídico e, consequentemente, na 

formação de futuros profissionais do Direito? 

 

III – NORMAS PARA APRESENTAÇÃO FORMAL 

■ Os textos devem ser digitados no Word for Windows e enviados em formato PDF;  

■ Os trabalhos devem ser redigidos em português, 15 laudas no máximo (incluindo sumário 

e referências) e, no mínimo, 10 laudas; 

■ Folha de tamanho A4; 

■ Fonte Times New Roman 12 (nas citações diretas acima de 3 linhas, usar tamanho 10, com 

recuo de 4 cm da margem); 

http://www.uni7.edu.br/


■ Margens superior e esquerda em 3 cm; 

■ Margens inferior e direita em 2 cm; 

■ Espaçamento entrelinhas 1,5 cm; 

■ Parágrafos de 1,5 cm da margem; 

■ Citações: SISTEMA AUTOR-DATA [ex.: (MORIN, 2007, p. 60)]; 

■ O texto deve apresentar sequência lógica de ideias, de maneira que seja perceptível uma 

introdução ao assunto apresentado, o seu desenvolvimento em tópicos e, por fim, considerações 

finais, constando ainda os seguintes elementos: 

 

a) Título em negrito, caixa alta, centralizado; 

b) Indicação do eixo temático (Times New Roman 10, espaço simples, alinhar texto à direita); 

c) Nome do/s autor/es (MÁXIMO 3 AUTORES, Times New Roman 10, espaço simples, 

alinhar texto à direita); 

d) Em nota de rodapé, referir afiliação institucional, atuação profissional e titulação 

acadêmica; 

e) Subtítulos em negrito, em letra minúscula, numerados de forma progressiva (Obs.: não 

numerar introdução, considerações finais e referências); 

f) Sumário indicando as principais partes ou seções do artigo (Times New Roman 10, espaço 

simples).  

g) Considerações finais; 

h) Referências. 

■ Para aspectos não referidos nestas regras, observar as regras da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas); 

■ Trabalhos fora da conformidade nas normas de apresentação, segundo o presente edital, não 

serão aceitos; 

■ Cada autor poderá enviar, no máximo, dois trabalhos; 

■ Envio dos trabalhos: até 30 de agosto de 2020;  

- Os trabalhos devem ser remetidos por meio eletrônico, em formato PDF e em arquivo 



editável, ao e-mail grupoecomplex@gmail.com. 

■ Divulgação do resultado: 20 de setembro de 2020. 

 

Dúvidas ou situações excepcionais serão solucionadas pela Comissão Científica do e-book. 

 

Fortaleza, 08 de junho de 2020. 

 

 

Profa. Dra. Germana Parente Neiva Belchior   

Coordenadora Geral do Grupo de Pesquisa Ecomplex 

 


