
                                                                              

                                            

 

   

CHAMADA DE TRABALHOS PARA O 5º CONGRESSO 

MINEIRO DE DIREITO AMBIENTAL 
 

O Comitê Científico do 5º Congresso Mineiro de Direito Ambiental: crise do Estado 
Democrático de Direito e retrocessos ambientais, abre prazo para a submissão de 
trabalhos acadêmicos para fins de apresentação oral e publicação em Anais. O 
Congresso será realizado entre os dias 17 e 18 de agosto de 2021, por via remota (em 
plataforma ainda a ser definida). 
 
Além dos grupos e núcleos de pesquisa e estudos supracitados o 5º Congresso Mineiro 
de Direito Ambiental conta com a participação direta de representantes ligados ao 
ensino e pesquisa do Direito Ambiental de 9 Instituições de Ensino Superior do Estado 
de Minas Gerais: UFMG, UFOP, UFV, UFLA, UFU, ESDHC, UFJF, UEMG e PUC/Minas. 
 
O presente Edital trata tão somente da submissão de trabalhos. Outras informações 
sobre o Congresso poderão ser obtidas no site cmda.direito.ufmg.br (ainda em 
construção). 
 

 
1. GRUPOS TEMÁTICOS 
 
GT1. Regulação Ambiental 
Ementa: Paradigma Comando e Controle X Paradigma Indução via instrumentos 
econômicos / Estado Democrátiico de Direito, Neoliberalismo e meio ambiente/ 
Restrições Orçamentárias e proteção ambiental/ Instrumentos Econômicos privados de 
proteção ambiental: green bonds, ESG, etc/ Instrumentos econômicos públicos de 
proteção ambiental: tributos, fomentos, etc/ Direito Ambiental Sancionador/ Agências 
Reguladoras, meio ambiente e princípio da participação/ Instrumentos da política 
nacional do meio ambiente/ Retrocessos normativos, administrativos e jurisdicionais na 
esfera ambiental/ Heteroregulação X Autorregulação ambiental/ Novo Marco Regulatório 
do Licenciamento ambiental/ Constituição Econômica, livre iniciativa e meio ambiente/  
Ordem Internacional, comércio exterior e os retrocessos em matéria ambiental/ Estudo 
de caso/relatos de experiências extensionistas 
 



GT2. Justiça Ambiental e Conflitos Socioambientais 

Ementa: Desastres ambientais/ Grandes empreendimentos e os impactos 
socioambientais/ Populações tradicionais e conflitos socioambientais/ Processos de 
mediação de conflitos/ Responsabilidade ambiental/ Estudo de caso/relatos de 
experiências extensionistas 

  
GT3. Direitos dos Animais 

Ementa: A tutela jurídica dos animais no direito brasileiro/ Bem-estar dos animais 
domésticos/ Experimentação animal e métodos alternativos/ Animais, sujeitos de 
direito?/ Estudo de caso/relatos de experiências extensionistas 

  
GT4. Bioma, Biodiversidade e Política Florestal 
Ementa: Política ambiental e conservação dos biomas brasileiros/ Amazônia e proteção 
dos Povos Originários/ Política Nacional de Biodiversidade e tratados internacionais/ 
Acesso aos recursos genéticos e repartição de benefícios/ Serviços ambientais e 
ecossistêmicos/ Código Florestal/ Proteção da flora e fauna em unidades de 
conservação/ Estudo de caso/relatos de experiências extensionistas 

  
GT5. Cidade, Ambiente Cultural e Sustentabilidade 

Ementa: Planejamento urbano e sustentabilidade/ Mobilidade urbana/ Usufruto 
equitativo da cidade e sustentabilidade/ Cidades inteligentes/ Poluição urbana/ 
Reabilitação urbana/ Moradia social em áreas centrais/ Estudo de caso/relatos de 
experiências extensionistas 

 

GT6. Patrimônios Culturais e Sustentabilidade 

Ementa: Espaços culturais protegidos (urbanos ou rurais)/ Patrimônio imaterial: 
(fazeres, saberes, celebrações, dinâmicas culturais), paisagens, comunidades 
tradicionais, impactos culturais, identidades, diversidade e inclusão, memória, 
responsabilização, reparação civil, políticas públicas, regulamentação e regularização/ 
Estudo de caso/relatos de experiências extensionistas 

 

GT7. Tema livre relacionado aos resultados dos Grupos/Projetos de Pesquisa na 
área 

Ementa: Discussão dos resultados parciais e finais de pesquisas desenvolvidas na 
seara ambiental / Reflexões de linhas de pesquisa em andamento. 

 

 
2. ESTRUTURA E FORMATAÇÃO 
 
2.1 O trabalho deve conter entre 8 a 15 páginas, e deverá ser redigido em língua 
portuguesa.  
 
2.2 O trabalho deve ser enviado no formato Word, com as seguintes especificações: 
folha A4; letra Times New Roman; tamanho 12; espaçamento simples entre linhas; 
margens de 2,5 cm.  
 
2.3 As referências devem ser citadas nas notas de rodapé, e não no final do trabalho. 
 
2.4 Será permitido o uso de imagens, gravuras em até 10% do texto.  
 



2.5 Itens do trabalho: - Título (português e inglês); - Nome do autor; - Qualificação do 
autor (titulação, função e email): colocar no rodapé; - Resumo em português e inglês; 5 
(cinco) palavras-chave em português e inglês; - Introdução; - Desenvolvimento (poderá 
ser subdividido em tópicos); - Considerações finais.  

 
2.6 Os títulos em negrito (Times New Roman 12) ao longo do caminho: 1, 1.1, 1.2, 2...  
 
2.7 Devem ser evitadas transcrições longas e em número excessivo.  
 
2.8 As citações com mais de 3 linhas devem ser formatadas com letra tamanho 10; 
recuo 4cm; espaçamento simples.  

 
 

3. REMESSA 
 
3.1 A submissão dos trabalhos deverá ser realizada pelo e-mail 
5cmda2021@gmail.com até o dia 23 de maio de 2021, junto com o(s) respectivo(s) 
comprovante(s) de inscrição do(s) autor(es) a ser realizada pelo site Sympla.  
 
3.2 O valor da taxa de inscrição é de R$ 10,00 (dez reais). 
 
3.3 O(s) autor(es) deve(m) inserir no campo “assunto” do email a categoria enquadrada 
e o eixo temático (GT) escolhido.  
As categorias são: a) estudantes de graduação (exclusivamente); b) estudantes de pós-
graduação; c) profissionais. 
 
3.4 Cada autor pode enviar até 2 (dois) trabalhos, desde que para GTs diferentes, 
havendo o limite de 3 (três) autores por trabalho (incluindo o professor orientador).  
* Para o GT 7 é admitido o número total de 5 (cinco) autores por trabalho (incluído o 
professor orientador) 

 
3.5 Não serão aceitas correções ou substituições de arquivos após o prazo final de 
submissão.  
 
 
4. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS  
 
4.1 Os trabalhos serão avaliados por pareceristas — composto por professores de 
direito e demais especialistas nas áreas temáticas do Congresso —, os quais ficam 
impedidos de avaliar artigos nos quais constem como autores ou como orientadores.  

 
4.2 Serão levados em consideração os seguintes critérios: a) adequação do artigo ao 
GT indicado; b) cumprimento dos requisitos formais deste Edital; c) concatenação de 
ideias e argumentos; d) relevância acadêmica e social; e) perspectiva crítica.  
 

 
5. DIVULGAÇÃO FINAL DOS TRABALHOS:  

 
5.1 Os trabalhos serão divulgados pelo site cmda.direito.ufmg.br até o dia 26 de julho 
de 2021.  
 



5.2 A aprovação final poderá estar condicionada a correções pontuais.  
 
5.3 Desde que apresentados durante o Congresso, todos os trabalhos selecionados 
serão publicados nos Anais.  

 
 

6. APRESENTAÇÃO 
  
6.1 A apresentação do artigo selecionado deverá ser realizada nos dias do Congresso 
(período vespertino) por apenas 1 (um) dos autores.  

 

 

 

COMITÊ CIENTÍFICO DO 5º CONGRESSO MINEIRO DE DIREITO 
AMBIENTAL 

 

Profa. Doutora Ana Luiza Garcia Campos – Universidade Federal de Lavras  

Profa. Doutora Beatriz Souza Costa – Escola Superior Dom Helder Câmara 

Profa. Doutora Cândice Lisboa Alves – Universidade Federal de Uberlândia  

Prof. Doutor Carlos Magno de Souza Paiva – Universidade Federal de Ouro Preto  

Prof. Doutor Daniel Gaio – Universidade Federal de Minas Gerais 

Prof. Doutor Eder Azevedo – Universidade Federal de Juiz de Fora  

Prof. Doutor Edson Ferreira de Carvalho – Universidade Federal de Viçosa 

Prof. Doutor Leonardo Alves Corrêa – Universidade Federal de Minas Gerais 

Prof. Doutor Luciano José Alvarenga – Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais 

Profa. Doutora Maraluce Maria Custódio – Universidade do Estado de Minas Gerais  


