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EDITAL 
 CONGRESSOS JURIDICOS LUSO-BRASILEIROS NO IPCA  

(COM A PARTICIPAÇÃO ESPECIAL DO CHILE) 
 

Barcelos, 1 de Agosto de 2019 
 
 

Car@s colegas, professoras/es e investigadoras/es: 
 
 
É com muita satisfação que vimos convidá-los/as a participar no I Congresso 
Luso-Brasileiro em Direitos Humanos e Inteligência Artificial no dia 11 de 
Outubro e no V Congresso de Direito Empresarial e Cidadania – Direito e 
Tecnologia – o Direito da Sociedade da informação no dia 14 de Outubro 
(contando com a participação especial do Chile em ambos os eventos). 
 

O Instituto Politécnico do Cávado e do Ave é o Instituto Politécnico de 
ensino superior público mais jovem de Portugal. Tem crescido a um ritmo 
vertiginoso e é reconhecido a nível nacional e internacional pela sua 
excelência. Dinâmico e focado na sua missão de transferência do 
conhecimento e da tecnologia procura estabelecer parcerias sinergéticas 
sustentáveis que prossigam uma estratégia de internacionalização, 
promovendo objetivos de políticas públicas do ensino luso-brasileiro. 

 
Esperamos que os participantes interessados se associem e enviem as 

suas propostas, visando um ou o duplo objetivo de:  
 

1. Contribuir para fortalecer a comunidade de investigadores na 
área dos Direitos Humanos, linha de investigação dos programas 
do Doutorado e Mestrado coordenados pela Professora Doutora 
Regina Villas Bôas da PUC/São Paulo, na UNISAL São Paulo 
(Lorena) relativamente ao primeiro evento. 
 

2. Contribuir para fortalecer a comunidade de investigadores na 
área do Direito Empresarial e Cidadania enquanto linha de 
investigação do programa de Mestrado – Doutorado em Direito 
do UNICURITIBA (Paraná) coordenado pela Professora Doutora 
Viviane Coêlho de Séllos-Knoerr.  

 
Será bem-vinda a participação de tod@s os/as colegas que mantenham uma 
ligação, permanente ou temporária, com uma universidade de qualquer um dos 
países (Brasil, Chile ou Portugal), seja na condição de professores, mestres ou 
de investigadores. 
Podem participar ainda graduandos que escrevam em co-autoria com um Doutor 
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ou com um Mestre de alunos/as de pós-graduação/mestrado/doutorado. 
(resumos ou artigos completos relativos a ambos/ou a algum dos eventos). As 
línguas de trabalho serão o português e o espanhol. Todavia também se aceitam 
trabalhos escritos em inglês. 
 
Previamente a entrarmos nas linhas temáticas de ambos os eventos 
gostaríamos de apresentar-vos o Autor/Criador Artístico dos cartazes dos 
eventos, Jorge Brandão Pereira. É Docente da Escola Superior de Design do 
IPCA, é Designer, e explica-nos o modo como os idealizou e realizou: “breve 
modo, o conceito de inteligência artificial e sociedade da informação estão 
tipicamente muito ligados à tecnologia e a uma visão muito futurista, o que não 
é de todo exclusivo. Mas são conceitos já antigos, anteriores ao computador. 
Procurei por isso uma destas representações, e que também pudesse aproximar 
os congressos ao seu território das humanidades e do direito – ciências inerentes 
à natureza do Homem. A imagem base é de um livro de 1898: “The Book of Life: 
The Spiritual and Physical Constitution of Man” (1898), Dr. Alesha Sivartha, 
disponível para uso através da California Digital Library.” 
 

• Apresentação das Linhas temáticas:  

Não existe apenas uma definição de “inteligência artificial (IA)” mas pode dizer-
se que é a ciência que procura estudar e compreender o fenómeno da 
inteligência, e simultaneamente um ramo da engenharia, na medida em que 
procura construir instrumentos para apoiar a inteligência humana. Juntas, a 
ciência e a engenharia pretendem permitir que máquinas realizem tarefas que, 
quando são realizadas por seres humanos, precisam do uso da inteligência. Na 
prática, a Inteligência Artificial investe na procura do modo como os seres 
humanos “pensam” com o objetivo de elaborar teorias e modelos da Inteligência 
como aqueles que são usados por programas de computador. Trata de 
armazenar e manipular dados, adquirir, representar e manipular conhecimento. 
Esta manipulação diz respeito à capacidade de deduzir ou inferir novos 
conhecimentos a partir do conhecimento existente e de utilizar métodos de 
representação e manipulação para resolver problemas complexos. 

A integração das tecnologias de comunicação móvel, da robótica, da inteligência 
artificial e de realidade virtual conduzirão a uma profunda mudança na 
sociedade, qual usualmente se chama quarta Revolução Industrial. As 
tecnologias de inteligência artificial colocam problemas especialmente 
complexos, não só de um ponto de vista ético. Se de facto for possível nas 
próximas décadas, sistemas que exibam comportamentos inteligentes 
semelhantes aos dos seres humanos, será necessário analisar questões 
complexas, que se prendem com a própria natureza humana. Se um sistema se 
comporta de forma inteligente, deverá ter direitos e deveres específicos? 
Poderão os sistemas inteligentes vir a ser entidades legais autónomas, 
equivalentes de certa forma a pessoas ou a corporações, nas responsabilidades 
que lhes podem ser imputadas e nos direitos que lhe podem exigir? Poderão 
esses sistemas exibir emoções? Ou mesmo ter consciência? Quais serão as 
consequências sociais e económicas da existência de sistemas que poderão 
substituir os seres humanos na maioria das atividades intelectuais?  
Diversos Autores têm sustentado que nenhuma outra tecnologia tem o mesmo 
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potencial da inteligência artificial para beneficiar ou prejudicar o futuro da 
humanidade e que, por consequência devem ser adotadas políticas 
particularmente claras para definir a estratégia a pôr em prática no 
desenvolvimento destas tecnologias (RUSSELL, DEWEY, e TEGMARK, 2015). 

 
 

Exemplos de linhas temáticas: 
 
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à Vida; 
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à integridade física;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à privacidade;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano a constituir uma família;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à saúde mental;   
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano ao Trabalho;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à Habitação;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à personalidade;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à imagem; 
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano ao nome;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito à Humano Saúde (o sigilo 
profissional/ Direito Humano à a genética/Direito Humano às 
experiências em laboratório). 
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Humano à Informação;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito à Cidade; A Inteligência Artificial 
(IA) e o Direito Humano à segurança rodoviária;  
- A Inteligência Artificial (IA) e os BIG DATA  
- A Inteligência Artificial (IA) e os Direitos de Autor. 
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito ao Trabalho; o Direito Humano 
ao exercício de uma profissão;  
- A IA e o Direito Humano à justiça;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito Penal; A Inteligência Artificial (IA) 
e o Direito Humano da Liberdade;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o direito a ser esquecido;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito à investigação científica;  
- A Inteligência Artificial (IA) e o Direito a ser informado;  
- Os Direitos e deveres dos Robôs/androides;  
etc 
 
 
Evento do dia 14 de Outubro:   
 

O direito empresarial e a Cidadania na sociedade de informação: em que 
medida o Direito é influenciado pela tecnologia de informação? Como o 
uso das tecnologias de informação/comunicação pode alterar as decisões 
políticas de um país e mudar a forma como a democracia decorre, 
alterando todas as previsões e todas as dimensões do exercício do 
poder? 
Apresentação de algumas linhas temáticas, a título meramente 
exemplificativo, na medida em que os campos da investigação muito para 
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além do que se pode sugerir e o que é pretendido “dar abertura para a 
partilha através da internacionalização”: 
 

  - O impacto das novas Tecnologias de Informação e Comunicação no 
Direito Administrativo; 

- O impacto das novas Tecnologias de Informação e Comunicação no 
Direito do trabalho.  

- O impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação no Direito e 
no Processo Civil. 

- O impacto das Tecnologias de informação e Comunicação no Direito e 
no Processo Eleitoral. 
  - O impacto das Tecnologias de informação e Comunicação no Direito 
do Ambiente. 

- O impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação no exercício 
da cidadania.  

- O impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação na mediação 
de Conflitos; 

- O impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação no Direito 
Fiscal e Processual Fiscal;  

- O impacto das Tecnologias de Informação e Comunicação no Direito 
Comercial e Societário.  

 
Etc.... 

 
Quanto às propostas de resumos ou artigos admite-se no máximo um 

coautor para cada trabalho e cada participante poderá enviar apenas dois 
trabalhos;  

Em todos os casos os trabalhos devem ser originais e inéditos (nunca 
publicados) e não deverão estar sob avaliação em outro evento;  

 
As propostas devem ser enviadas para a morada de e-mail 

iportela@ipca.pt até ao dia 15 de setembro de 2019. 
 

• Quanto às regras de formatação dos resumos: 
 
Os resumos devem ser apresentados, APENAS, nos formatos doc. ou docx, em 
português ou espanhol, com letra Garamond, corpo 12, paragrafo com 
entrelinhas 1,5; As margens justificadas devem ser simples (Superior 2,5 cm; 
Inferior: 2,5 cm; Esquerda: 3 cm; Direita: 3 cm);  

 
• Quanto à metodologia da investigação científica dos resumos:  

 
Os resumos devem ser apresentados num ficheiro com duas páginas: uma 
página de apresentação com o título do trabalho, nome do autor (ou autores), 



 

 5 

afiliação e título académico e endereço eletrónico para contato em nota de 
rodapé e na outra página o título em letras maiúsculas com letra Garamond, 
centrada, sem nome, sem identificação do Autor/es.  
 
O desrespeito desta norma de anonimato terá como consequência a rejeição 
liminar da proposta apresentada na medida em que impede a operacionalização 
do double-blind peer review; 
Texto do resumo (500 palavras no máximo); 
Problema de investigação proposto; 
Objetivo da investigação; 
Metodologia de pesquisa; 
Principais conclusões; 
Palavras-chave separadas por ponto e vírgula (3 ou 5); 
No resumo, não é necessário apresentar a lista de referências bibliográficas 
utilizadas.  

 
• Quanto ao processo de double-blind peer review das propostas:  

 
Prevê-se a publicação dos textos apresentados, após submissão a dois 
avaliadores cumprindo regras de double-blind peer review para a sua admissão 
ao evento. 

 
Relativamente às propostas de resumos e/ou artigos os critérios relevantes 
para a avaliação são a relevância do tema proposto ou seja o significado do 
tema relativamente às linhas de pesquisa expressas no edital, rigor científico, 
fundamentação jurídica, originalidade, clareza, qualidade e resultados; 
identificação clara das fontes utilizadas e citadas, revisão bibliográfica e 
documental exaustiva e atual; o respeito pelas regras de formatação 
recomendadas no edital, apresentação correta de citações e notas de rodapé́, 
referências bibliográficas;  

 
As propostas são avaliadas por membros do Conselho Científico dos eventos.   

 
• Quanto à formatação dos artigos completos:  

 
Os artigos completos devem ser apresentados, APENAS, nos formatos doc. 
ou docx.; Os artigos apresentados no formato PDF serão recusados; Os 
artigos devem ter no máximo 10 páginas (incluindo todos os elementos que 
compõem o texto: pré-textuais, elementos textuais e elementos pós 
textuais). Os artigos devem, além do texto, conter os seguintes itens:  
 
 

Os autores devem ser apresentados na primeira página do artigo (abaixo do 
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título), da qual deve constar: título do trabalho; nome do autor (ou autores), 
qualificação (afiliação e situação académica) e endereço eletrónico para 
contato em nota de rodapé; Artigos devem conter título (centralizado no topo da 
página com fonte Garamond, corpo 12 e negrito), sumário, resumo, palavras-
chave (de três a cinco, separadas por ponto e vírgula), desenvolvimento, 
considerações finais e referências; 
Resumo (500 palavras);  
Utilizar fonte Garamond, corpo 12;  
Os parágrafos devem ter entrelinhas 1,5;  
Notas de rodapé devem ter fonte Garamond, corpo 10;  
Os artigos devem conter margem simples (Superior 2,5 cm; Inferior: 2,5 cm; 
Esquerda: 3 cm; Direita: 3 cm);  
Texto justificado; A formatação do tamanho do papel deve ser A4;  
Os artigos podem ser escritos em português, em espanhol ou em inglês. Em 
qualquer caso, devem ser indicados, no idioma do artigo, o título do trabalho 
em negrito, centralizado e em letra maiúscula, o resumo (500 palavras) e cinco 
palavras-chave;  
 
As referências bibliográficas e citações podem ser feitas de acordo com a NBR 
6023/2002 (Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 
ABNT), a NP 405 (norma portuguesa de citações. Há preferência por artigos 
que utilizem referências em formato completo em notas de rodapé ao final de 
cada página; A bibliografia utilizada deve constar ao final do trabalho e em 
ordem alfabética; Não são admitidos: imagem, gráficos, sublinhados ou 
similares.  
 
A taxa de inscrição será devida integralmente por artigo submetido ou por 
resumo submetido e por autor, de maneira que se um mesmo artigo ou resumo 
tenha mais de um autor, todos terão de pagar integralmente a taxa de inscrição 
do evento, mesmo nas hipóteses em que apenas um deles seja responsável 
pela apresentação do trabalho; Os dados para a realização do pagamento 
apenas serão divulgados após a lista de aprovados;  
A Taxa de inscrição é paga mediante transferência bancária para o IBAN do 
IPCA que será fornecido atempadamente para o efeito. O valor da taxa de 
inscrição é de:  

• 25 euros só para o Evento do dia 11 de Outubro;  
• 25 euros só o Evento do dia 14 de Outubro;  
• 50 euros para ambos os eventos; 

 
 

O calendário provisório é o seguinte: 
 

 
CALENDÁRIO PROVISÓRIO 
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Esperamos que esta iniciativa seja do seu agrado e que possamos dar-lhe as 
boas vindas no I Congresso Luso-Brasileiro em Direitos Humanos e Inteligência 
Artificial e no V Congresso de Direito Empresarial e Cidadania – Direito e 
Tecnologia – o Direito da Sociedade da informação (ambos os eventos com a 
participação especial do Chile). 
 
 
 
Saudações Académicas,  
 
Irene Portela  
 
 
iportela@ipca.pt 
 
 

 
 

 
15 de setembro de 
2019 

  
Data limite para a submissão de propostas de resumo 
 ou artigo definitivo  

 
25 de setembro de 
2019 

Resposta sobre a admissão das propostas 

 
30 de Setembro de 2019 Publicação do programa definitivo 

 
   30 de setembro a 5 de 
outubro de 2019 

  
 Período de inscrição  

 
11 de Outubro e 14 de 
outubro de 2019 

Realização dos Eventos  

com  

apresentação dos trabalhos 
 
 
      1º trimestre de                   
2020 

 

Previsão de Publicação dos Artigos completos em 
Obra 


