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CHAMADA PARA SUBMISSÃO E APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS
(Formatos: Artigos ou Posteres)
I CONGRESSO REGIONAL INTERDISCIPLINAR
“ONDE JUSTIÇA E SAÚDE SE ENCONTRAM”

A Presidenta da 21.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em Bauru,
tem a satisfação de anunciar a chamada para submissão de artigos para o I
CONGRESSO REGIONAL INTERDISCIPLINAR – “ONDE JUSTIÇA E SAÚDE SE
ENCONTRAM”, a ser realizado na cidade de Bauru, Estado de São Paulo, na Casa
da Advocacia e da Cidadania, situada na Avenida Nações Unidas, 30-30, Bauru, S.P.
O Congresso será realizado sob a organização e coordenação das comissões
de Direito Constitucional (Presidente: Eduardo Telles de Lima Rala), Direito Médico
(Presidenta: Cristina Borges), Bioética e Biodireito (Presidenta: Ana Carolina Canuto
Minozzi) e Atualização Jurídica (Presidenta: Fernanda Cabello da Silva Magalhães).
O eixo temático do evento é o diálogo entre as áreas do conhecimento que
tenham relação com a atuação dos profissionais do direito e da saúde, evidenciando,
entre outros tópicos: deficiências em políticas públicas; legislação de proteção de
dados; publicidade e propaganda; resolutividade de casos clínicos difíceis com
problematização nas grandes áreas filosóficas e práticas; comitês de bioética clínica;
dano moral, à imagem, estético etc. sob o ponto de vista dos direitos fundamentais;
termo de consentimento; direito do consumidor; compliance na saúde; atuação
preventiva ou consultiva do advogado na área da saúde; etc.
Objetiva-se com essa oportunidade a divulgação de textos acadêmicos,
científicos, profissionais etc., que tangenciem ou abordem os temas que serão
tratados no Congresso. A participação se dará através do envio de artigos com
posterior exposição, o que permitirá debates e troca de experiências. Podem submeter
artigos alunos de graduação, de pós-graduação (especialização, mestrado e
doutorado) e graduados (licenciado, bacharel, mestre e doutor).
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O Comitê Científico do evento será presidido pelo Prof. Dr. Thiago Garcia
Munaro, Secretário-Adjunto da 21.ª Subseção da Ordem dos Advogados do Brasil em
Bauru, e contará com a participação dos Professores: Dr. Henderson Fiirst, Dr.
Josimário Silva, Dr. Sérgio Augusto Nogueira, Me. Eduardo Vasconcelos dos Santos
Dantas, Me. Igor de Lucena Mascarenhas, Me. Eduardo Telles de Lima Rala, Me.
Guilherme Bittencourt Martins, Ma. Audrey Vieira Leite e Ma. Tais Nader Marta.
Os trabalhos aprovados serão posteriormente publicados nos anais do
evento.
Para participar será necessário submeter o artigo para comissão avaliadora,
observando as diretrizes abaixo:

1. Submissão de artigo:
1.1. 11/11/2022 será o prazo máximo para a submissão de artigo.
1.2. Será permitido o envio de 1 (um) artigo por pessoa (como 1.º/ª
autor/a) e esta pessoa necessariamente deve se inscrever no evento.
É permitido que a pessoa que submete 1 (um) artigo como 1.º/ª
autor/a, participe como coautora em outro artigo.
1.3. Os interessados na submissão de artigo deverão enviar o mesmo
para o e-mail https://b.link/artigos1congressointer informando o
nome completo, um telefone de contato, bem como um resumo de
seu currículo, fazendo a identificação no título do e-mail "Submissão
de artigo para o I Congresso Regional Interdisciplinar 2022";
1.4. Após o envio não será possível a modificação de dados do artigo;

2. Cronograma da submissão do artigo:
11/11/2022 Prazo máximo para submissão do artigo;
16/11/2022 Prazo de resposta da análise do artigo;
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16/11/2022 Divulgação da programação da apresentação de pôster dos
artigos aprovados;
22 e 23/11 Após a apresentação do trabalho/pôster - em horários que serão
divulgados posteriormente - será entregue um certificado pela
banca examinadora;
A definir

Publicação e lançamento dos anais do I Congresso Regional
Interdisciplinar.

3. Informações gerais:
3.1 Status dos trabalhos submetidos: Apenas podem ser submetidos
trabalhos de preferência inéditos, de qualquer área profissional, desde que
seu conteúdo possua relação com os eixos temáticos do evento.
3.2 Não serão aceitos:
a) Simples descrição de projeto, intenção de trabalho ou trabalho com
resultados preliminares;
b) Trabalhos que não possuam relação com os eixos temáticos do evento;
c) Artigos sem rigorosa revisão gramatical, ortográfica, de digitação, de
conteúdo e dados da pesquisa.
3.3 Preparação do artigo:
a) Consentimento dos autores e revisão = O (a) autor (a) e coautores (as)
devem ter conhecimento das normas, do conteúdo do artigo e concordar
em ter seu nome inserido ao evento, bem como, concordar com a
publicação do artigo nos anais do evento.
b) Antes do envio para publicação será necessária rigorosa revisão
gramatical e ortográfica, além do conteúdo e dados da pesquisa.
c)

Não

será

possível

alterar

o

artigo

após

o

envio

e

o(a) autor(a) que submete o artigo é o(a) responsável legal pelo seu
conteúdo.
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3.4 Formatação do artigo:
a)
b)

título do artigo;
nome do(a) autor(a) e coautores(as) com a indicação de uma
pequena qualificação – mini currículo em nota de rodapé;

d)

sumário do artigo;

e)

resumo em português, inglês ou espanhol;

e)

palavras-chave (também na língua do resumo acima mencionada e
escolhida pelos autores);

f)

introdução;

g)

desenvolvimento do artigo;

h)

considerações finais;

f)

referências;

g)

tamanho: deve ser redigido em fonte Arial 12, com espaçamento de
1,5, totalizando no mínimo 8 páginas.

h)

O(a) autor(a) e os(as) coautores(as) do artigo deverá (ão) encaminhar,
com a submissão, uma foto em alta resolução juntamente com a
expressa autorização para publicação, a título gratuito, conforme
modelo abaixo:
AUTORIZAÇÃO DE PUBLICAÇÃO

Autorizo, por prazo indeterminado e com isenção permanente de qualquer pagamento, a
publicação do artigo--------------------------------, de minha autoria, nos anais do evento I Congresso
Regional Interdisciplinar – Onde Justiça e Saúde se encontram.
Bauru,___ de___ de 2022.

Nome / assinatura

3.5 Parecer do artigo
a) Será publicada uma lista com o resultado dos artigos aceitos;
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b) Os artigos recusados não serão apresentados no Congresso e
também não serão publicados nos anais do evento.
3.6 Programação de apresentação do pôster
a) Todos os trabalhos aceitos serão programados para apresentação na
forma de pôster ou de apresentação oral, apenas em um dos dias 22 e 23
de novembro de 2022. Serão publicados apenas os trabalhos que forem
apresentados no Congresso por qualquer um dos autores;
b) A entrega do pôster deverá ocorrer até o dia 21 de novembro de 2022 na

secretaria da OAB-Bauru;
b) Os trabalhos aceitos e efetivamente apresentados, com a presença de
pelo menos um dos autores, receberão certificado.
c) Normas do pôster:
- Largura mínima de 50cm e máxima 90cm. Altura mínima 80cm e máxima
de 120cm. O pôster precisará ter cordão para pendurar.
- O pôster deverá conter: título idêntico ao do artigo submetido, nome do(a)s
autor(e/a)s; introdução, método, resultado discussão e considerações finais.
Utilizar o mínimo de texto e o máximo de figuras, fotos, tabelas e recursos
gráficos possíveis.
- Apresentação: não será permitia a apresentação em data, local ou horários
diferentes dos programados e nem a apresentação por não autores; no dia
programado o(a) autor(a) terá o seu pôster pendurado no espaço reservado
sendo que o tempo de apresentação será 10(dez) minutos para cada
trabalho.

3.7 Áreas do conhecimento para a elaboração dos artigos:
- Direito Constitucional
- Bioética
- Biodireito
- Direito Sanitário
- Direito Médico
- Direito da Saúde
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- Direito Civil
- Direito Penal
- Novos direitos e novas tecnologias
- Direito do Trabalho
- Direito Tributário
- Direito Previdenciário
- Direito Administrativo
- Direitos Humanos
- Direito Processual

Bauru/SP, 19 de outubro de 2022.

MÁRCIA REGINA NEGRISOLI FERNANDEZ POLETTINI
Presidenta

THIAGO MUNARO GARCIA
Presidente do Comitê Científico
I Congresso Regional Interdisciplinar

Av. Nações Unidas, 30-30–CEP 17.012.202–Fones/Fax (14) 3227-3636 – 3227-3074 – 3234-9776 – Bauru – SP
http://www.oabsp.org.br / www.oabbauru.org.br / bauru@oabsp.org.br

