SOCIEDADE DO ENSINO SUPERIOR DE SERRA TALHADA – SESST
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO SERTÃO – FIS
BACHARELADO EM DIREITO
EDITAL DE RETIFICAÇÃO Nº 02/2022
4º CONGRESSO SERTANEJO DE DIREITO
DIREITO DIGITAL: IMPACTOS E INFLUÊNCIAS NO MEIO JURÍDICO
A Comissão Organizadora do IV CONGRESSO SERTANEJO DE DIREITO decide,
considerando o aumento da demanda de submissão de artigos científicos para
publicação, por meio deste instrumento de retificação, modificar o Edital nº 04/22, nos
termos abaixo:
*as alterações se encontram em vermelho:
4.2 DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS E DOS GRUPOS DE TRABALHO
4.2.1 Os (As) inscritos(as) podem submeter trabalhos científicos para debate nos grupos
de trabalho do IV CONSEDI. O trabalho deve se enquadrar em alguma das linhas abaixo:
•
•
•
•
•

O processo na era digital;
Crimes cibernéticos;
Relações privadas no ambiente virtual;
Instituições de controle; ou
Inclusão e comportamento no ambiente virtual.

Parágrafo Único. Os trabalhos aprovados e apresentados serão publicados como
capítulo de livro, com ISBN registrado, nos Anais do IV Congresso Sertanejo de Direito.
4.2.2 Os trabalhos podem ser escritos em coautoria, devendo todos os coautores, se for
o caso, estar devidamente inscritos e credenciados no IV Congresso Sertanejo de Direito.
4.2.3 A submissão do trabalho deve ser realizada no portal https://doity.com.br/ivconsedi,
em aba específica, até o dia 18/10/2022, sendo submetidos à avaliação da comissão.
4.2.4 Os trabalhos inscritos submetidos à avaliação da comissão organizadora serão por
ela analisados, sendo selecionados os mais adequados à proposta do evento. A lista
com os trabalhos selecionados será divulgada junto a programação final do evento.
Parágrafo Único. No dia 20/10/2022 será divulgada a agenda com o local das
defesas e os responsáveis pela organização dos GTs, para cada eixo temático.
Estas alterações entram em vigor na data da sua publicação.
Serra Talhada, 13 de outubro de 2022.
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