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EDITAL 2011 
 
O Grupo de Estudos em Jacques Ellul, sediado pela Universidade Estadual Paulista Júlio de 
Mesquita Filho – UNESP, torna pública chamada de trabalhos científicos por ocasião do IV 
Seminário Brasileiro sobre o pensamento de Jacques Ellul, sob o tema “Os desafios da técnica 
no século XXI: Direito, Propaganda e Política”, a ser realizado na Faculdade Nacional de Direito 
da Universidade Federal do Rio de Janeiro – UFRJ, nos dias 09, 10 e 11 de novembro de 2011. 
 
O objetivo do seminário é a promoção do debate acadêmico e a difusão de informações, 
textos, estudos, ensaios e pesquisas sobre a obra do pensador Jacques Ellul. Sua realização 
possibilita a articulação entre estudiosos e leitores de Ellul de língua portuguesa das mais 
diversas áreas de conhecimento – amplitude característica da obra “elluliana”, que abarca 
reflexões a partir da Sociologia, Teologia, e Direito, dialogando com campos outros das 
ciências naturais, exatas, humanas, sociais e aplicadas.   
 
DAS INSCRIÇÕES 
 
Art. 1º - As inscrições para apresentação de trabalhos deverão ser realizadas até o dia 10 de 
outubro de 2011, através do e-mail seminario.ellul@gmail.com, e serão confirmadas 
mediante resposta, que será enviada no prazo de até dois dias úteis.  
 
Art. 2º - As inscrições poderão ser feitas por pesquisadores, estudantes de pós-graduação, e 
estudantes de graduação (na modalidade iniciação científica) de universidades públicas e 
privadas, bem como de instituições de pesquisa, ONGs, redes e movimentos sociais que 
utilizem a obra de Jacques Ellul em reflexões teóricas e atividades práticas.  
 
Art. 3º - Para efetivação da inscrição o e-mail deverá conter:  

I – Formulário de inscrição preenchido; 
II – Texto para submissão. 

 
DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS  
 
Art. 4º - A submissão de trabalhos deverá corresponder a um dos modelos delimitados neste 
edital. Serão aceitos resumos, resumos expandidos, papers e artigos completos, conforme 
titulação dos autores. 
 
Art. 5º - Professores, pesquiadores, e alunos de programas de pós-graduação poderão 
submeter trabalhos nas seguintes modalidades:  
 
 I – Resumos (textos de aproximadamente 500 palavras, de no máximo 2 páginas); 

II – Resumos expandidos (textos de aproximadamente 5.500 palavras, entre 5 e 10 
páginas); 
III – Papers ou artigos (textos de aproximadamente 8.000 palavras, entre 10 e 15 
páginas). 

 



Art. 6º - Estudantes de graduação deverão submeter textos apenas na modalidade de resumo 
(iniciação científica), descrita no inciso “I” do artigo 5º deste edital. 
 
Art. 7º - Todos os textos submetidos deverão seguir as orientações editoriais contidas no 
ANEXO I deste edital. 
 
DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS SUBMETIDOS 
 
Art. 8º - Todos os trabalhos submetidos serão igualmente apreciados pelo Comitê Científico, 
que comunicará a aceitação dos mesmos aos autores até a data de 15 de outubro de 2011, 
através de publicação do resultado no endereço:  
http://www.jacquesellulbrasil.wordpress.com. 
 
Art. 9º - Os trabalhos que forem apresentados serão publicados em formato eletrônico que 
será posteriormente distribuído a todos os participantes. Serão concedidos certificados de 
participação aos que assistirem até 75% das atividades, e aos autores de textos selecionados.  
 
Art. 10 – Serão avaliados e aceitos trabalhos de todas as áreas do conhecimento desde que se 
proponham a discutir questões suscitadas na obra de Jacques Ellul, ou que citem ao menos 
uma de suas obras em suas referências bibliográficas. 
 
Art. 11 – Os autores que tiverem seus trabalhos bem avaliados pelo Comitê Científico poderão 
ser posteriormente convidados a enviar artigo completo para publicação nos “Cadernos 
Jacques Ellul”. 
 
Art. 12 – O Comitê Científico será composto pelos seguintes pesquisadores:  
Prof. Dr. Alexandre Brasil Carvalho da Fonseca (NUTES/UFRJ) 
Prof. Dr. Jorge David Barrientos-Parra (UNESP/Araraquara) 
Prof. Dr. Jorge Luís Mialhe (UNIMEP/UNESP) 
Prof. Dr. José Luis Bizelli (UNESP/Araraquara) 
Prof. Dr. Lilian Emerique (FND/UFRJ) 
Prof. Dr. Lyndon Araujo (UFMA) 
Prof. Dr. Patrick Troude-Chastenet (Université Montpellier / Bourdeaux IV) 
Prof. Dr. Paulo Borges (UNESP/Franca) 
Prof. Dr. Rui Décio Martins (Faculdade de Direito de São Bernardo) 
 
DOS DIREITOS AUTORAIS 
 
Art. 12 – Os trabalhos selecionados serão cedidos sem custos para publicação pelo Grupo de 
Estudos em Jacques Ellul e pela AIJE – Association International Jacques Ellul, que poderá 
publicá-los em meio eletrônico e/ou impresso, bem como citar os nomes de seus autores e 
utilizar sua imagem em mídia audiovisual das gravações do evento.  
 
CRONOGRAMA 

09/09/2011 Abertura das inscrições e envio de trabalhos científicos 
10/10/2011 Prazo final para envio de textos 
16/10/2011 Divulgação dos resultados da seleção de textos 
28/10/2011 Divulgação da Programação completa 
09,10,11 
11/2011 

Realização do IV Seminário Brasileiro sobre o pensamento de Jacques Ellul 

 



ANEXO I 
 

ORIENTAÇÕES EDITORIAIS 
 

Formatação: Os trabalhos devem ser digitados em Word for Windows, ou programa 
compatível, fonte Times New Roman, tamanho 12 (com exceção das citações e das notas), 
espaço simples entre linhas e parágrafos. As páginas devem ser configuradas no formato A4, 
sem numeração, com 3 cm nas margens superior e esquerda e 2 cm nas margens inferior e 
direita. 
 
Extensão: Os textos, configurado no formato acima, devem ter o número de páginas máximo 
para cada categoria de submissão, conforme o artigo 5º do edital de submissão de textos: 
resumos (iniciação científica) e outros resumos, 1 a 2 páginas; resumos expandidos, 5 a 10 
páginas; artigos completos e papers, 10 a 15 páginas. em categoria de iniciação científica. Já os 
resumos expandidos a que se refere o inciso “II” do artigo 5º, que sejam enviados por 
pesquisadores e estudantes de pós-graduação, devem incluir referências bibliográficas no 
formato ABNT. 
 
Organização: A organização dos trabalhos deve obedecer à seguinte seqüência: 
TÍTULO (centralizado, em caixa alta); 
RESUMO (com máximo de 150 palavras, na 3ª linha após o(s) nome(s) do(s) autor(es),  
aplicável apenas para papers e artigos completos); 
PALAVRAS-CHAVE (até 7 palavras, uma linha abaixo do resumo). 
 
Recurso tipográfico: O recurso tipográfico Negrito deve ser utilizado para ênfases ou 
destaques no texto, enquanto o recurso Itálico deve ser reservado para palavras em língua 
estrangeira e para títulos de obras citados no corpo do texto. Por sua vez, capítulos, contos, ou 
partes de uma obra devem ser apresentados entre aspas. 
 
Notas de Rodapé: As notas devem ser reduzidas ao mínimo e apresentadas no pé da página, 
utilizando-se os recursos do Word, em corpo 10, com a numeração acompanhando a ordem de 
aparecimento. 
 
Citações dentro do texto: Nas citações diretas feitas dentro do texto, de até três linhas, o 
autor deve ser citado entre parênteses pelo sobrenome, em maiúsculas, separado por vírgula 
da data de publicação e página (SILVA, 2000, p. 12). Se o nome do autor estiver citado no 
texto, indica-se apenas a data, entre parênteses: "Silva (2000) assinala...". Nas citações diretas, 
é necessária a especificação da(s) página(s) que deverá(ão) seguir a data, separada por vírgula 
e precedida de "p." (SILVA, 2000, p.100). As citações de diversas obras de um mesmo autor, 
publicadas no mesmo ano, devem ser discriminadas por letras minúsculas após a data, sem 
espacejamento (SILVA, 2000a). Quando a obra tiver dois ou três autores, todos devem ser 
indicados, separados por ponto e vírgula (SILVA; SOUZA; SANTOS, 2000); quando houver mais 
de 3 autores, indica-se o primeiro seguido de et al. (SILVA et al., 2000). Os resumos e resumos 
(iniciação científica) não devem incluir citações dentro do texto. 
 
Citações destacadas do texto: As citações diretas, com mais de três linhas, deverão ser 
destacadas com recuo de 4 cm da margem esquerda, em corpo 11 e sem aspas (NBR 10520 da 
ABNT, de agosto de 2002). 
 
Referências: Todas as referências que foram citadas no texto serão indicadas de forma 
completa ao final do resumo expandido, paper ou artigo, em ordem alfabética pelo sobrenome 
do primeiro autor, alinhadas à margem esquerda, em espaço simples e separadas entre si por 



espaço 1,5 cm entrelinhas. Não colocar asterisco, traço, ponto ou qualquer marca no início da 
referência. Os resumos e resumos (iniciação científica) não devem incluir referências 
bibliográficas. 
 
Exemplos: 
Livros: 
FERNANDES, F. A revolução burguesa no Brasil. Rio de Janeiro: Zahar, 1975. 
 
Capítulos de livros: 
SINGER, P. A política das classes dominantes. In: IANNI, O. (Org.). Política e revolução social no 
Brasil. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1965, p.65-125. 
 
Dissertações e teses: 
SOUZA, M. T. de. Instituições e política congressual: a experiência congressual recente. 1998, 
197f. Tese (Doutorado) – Faculdade de Ciências e Letras, Universidade Estadual Paulista, 
Araraquara, 1998. 
 
Artigos de periódicos: 
SAES, D. Uma contribuição à crítica da teoria das elites. Sociologia e Política, Curitiba, n.3, p. 7- 
20, 1994. 
 
Artigos de jornais: 
DRUMMOND, R. A hora de matar os demônios. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, 6 fev. 1988. 
Idéias, p.8-9. 
 
Entrevistas: 
DRUMMOND, R. A pior censura é a dos próprios intelectuais. [nov. 1978]. Entrevistador: 
Charles Magno Medeiros. Jornal do Brasil, Rio de Janeiro, p. 4, 11 nov. 1978a. 
 
Eventos: 
BRUSCHINI, C.; RIDENTI, S. Trabalho domiciliar: uma tarefa para toda a família. In: SIMPÓSIO 
DE ECONOMIA FAMILIAR, 1, 1996, Viçosa. Anais... Viçosa: Ed. UFV, 1996. 
 
Publicação on-line: 
TAVES, R. F. Ministério cota pagamento de 46,5 mil professores. O Globo, Rio de Janeiro, 19 
abr. 1998. Disponível em: < http://www.oglobo.com.br/reportagem >. Acesso em: 19 abr. 
1998. 


