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19/08/2019

EDITAL - APRESENTAÇÃO DE TRABALHOS
CIENTÍFICOS I SIMPÓSIO DE FASHION LAW

ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL - SUBSEÇÃO SANTOS 

 COMISSÃO DE FASHION LAW

 

I SIMPÓSIO DE FASHION LAW - OAB SANTOS 

A Comissão de Fashion Law da OAB Santos, presidida pela Dra. Flávia de Oliveira Nascimento, vêm, em nome

da OAB SANTOS, convidar para o I SIMPÓSIO DE FASHION LAW, a ser realizado no dia 20 de setembro de 2019,

no auditório principal, na OAB Santos - Centro, em Santos.

 

SOBRE O EVENTO:

O evento é uma atividade acadêmica que contará com a participação de professores, pro�ssionais e

acadêmicos, que debaterão questões relacionadas à fashion law, em painéis e na exposição de pôsteres, nas

linhas temáticas do Congresso, tais como:

 

I- RELAÇÕES DE TRABALHO NA INDÚSTRIA DA MODA;

II- PROPRIEDADE INTELECTUAL;

III - CONTRATOS NA INDÚSTRIA DA MODA; 

IV -DIREITOS HUMANOS E A INDÚSTRIA DA MODA;

No dia 20/09/2019 haverá palestrasno período matutino de (9h às 12h). No período vespertino, será realizada

a exposição de pôsteres dos autores selecionados pela Comissão Cientí�ca que atendam aos requisitos deste

edital de chamadas de trabalhos cientí�cos, e palestras com �nalização com des�le explicativo no período da

noite (18h às 21h).

 

PRAZOS E ENVIO:

2.1 Disposições Gerais

Toda comunicação será feita apenas por meio do e- mail: fashionlawsantos@outlook.com

O envio e a aprovação de resumos seguirão quatro etapas: (i) envio de resumo (ii) avaliação dos resumos, (ii)

comunicação dos resumos selecionadas, e (iv) entrega no dia do evento do pôster impresso com 90 cm de

largura e 1,20 de cumprimento.

2.2 Procedimento de Seleção

Os autores encaminharão resumo, as quais serão avaliadas pela Comissão Cienti�ca deste Congresso. Uma

vez analisados, apenas os resumos aprovados serão convidados a expor durante o evento. Os autores dos

resumos selecionados deverão con�rmar para o e-mail do evento sua presença no dia 18 de setembro de

2019, de acordo com o cronograma a seguir:

 

ETAPA/PRAZO:

- Envio de resumoaté 02/09/2019;

- Comunicação dos aprovados 10/09/2019;

- Envio da con�rmação de presença noevento em 12/09/2019.

 

3.DIRETRIZES PARA APRESENTAÇÃO DE PÔSTERES

3.1 Critérios Formais - diretrizes para apresentação de resumos (abstracts)
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Envie os resumos e eventuais dúvidas sobre este edital de chamada de trabalhos deverão ser encaminhadas

para o e-mail: fashionlawsantos@outlook.com

Os resumos apresentados serão enviados à Comissão Cientí�ca para avaliação.

A noti�cação de aceitação será feita ao autor do pôster por e-mail.

O tema dos resumos pode corresponder a qualquer área temática do Congresso.
Os resumos devem ser escritos e apresentados em português e não ultrapassar mais de 300 palavras.
O pôster apresentado deverá ser original e não ter sido publicado até a data do Congresso.
À apresentação do resumo constitui na intenção do autor de apresentar um pôster no I Congresso de
Fashion Law, no dia 20 de setembro de 2019, na OAB Santos.
O resumo deve ser claro, conciso e deve incluir: Título, Autores, Introdução, Objetivo, Metodologia,
Resultados, Conclusão e Referências Bibliográ�cas.
Se for aceito, o pôster deve conter 90 cm de largura por 1,20 de comprimento.
Avaliação
A Comissão Cientí�ca avaliará os trabalhos tendo em conta os seguintes critérios:

Clareza e coerência na descrição;
Produção de conhecimento e originalidade do tema;
Metodologia adequada para os objetivos do trabalho.
Santos - SP

 

COMISSÃO CIENTÍFICA:

Flávia de Oliveira Santos Nascimento (Presidente da Comissão - Mestra em Direito Ambiental pela

Universidade Católica de Santos)

Rodrigo de Farias Julião (Presidente da OAB subseção santos - Doutor em Direito Ambiental Internacional pela

Universidade Católica de Santos)

Jelcy Baltazar (Comissão avaliadora - Mestra em Ciências da Comunicação pela Universidade Metodista de São

Paulo)

Rodrigo Luiz Zanethi (Comissão avaliadora - Doutor em Direito Ambiental Internacional pela Universidade

Católica de Santos)

 

ORGANIZADORES DO EVENTO:

 

Comissão de Fashion Law 


