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Chamada de artigos com as instruções para os autores

1. Informações Gerais:

1.1. É com satisfação que o Instituto Abolicionista Animal (IAA) convida tod@s @s
interessad@s para apresentarem artigos para o VIII Congresso Mundial de Bioética e
Direito Animal a ser realizado em formato híbrido nos dias 16 a 18 de agosto de 2022, com
os GT’s sendo virtuais (dia 16 de agosto) e as palestras sendo presenciais na cidade de
Niterói, estado do Rio de Janeiro, Brasil (dias 17 a 18 de agosto), sob os auspícios da
Prefeitura Municipal de Niterói, em parceria com a Universidade Federal da Bahia (UFBA) e
a Universidade Católica do Salvador (UCSAL).

1.2. As apresentações serão distribuídas por 8 (oito) Grupos de Trabalho:

GT 1: Repensando as fronteiras humano-animal: pós-humanismo, estudos críticos
interseccionais, ecofenomenologia e animais na política

Coordenadores / Coordinators: Dra. Anna Caramuru Aubert (doutoranda em direito pela
UFRJ e mestre em direito pela PUC-SP), Ms. Giovana Poker (UNIVEM).

GT 2: Capacidades animais para além do humano

Coordenadores / Coordinators: Profa. Ms. Karen Wolf, Prof. Dr. Rogério Rammê e Profa.
Dra. Waleska Cardoso.

GT 3: Estudos Críticos Animais

Coordenadores / Coordinators: Prof. Dr. Fabio A G Oliveira – UFF, Prof. Dr. Jailson Rocha –
UFPB, Profª. Drª. Karynn Capilé – UFPR.

GT 4: Ramas de la ciencia y su vinculación con lo jurídico: Instrumento para liberar a todos
los seres (en español)

Coordenadora / Coordinator: Mtra. Ana María Ramírez Sánchez (Profa. Universidad
Nacional Autonoma de Mexico UNAM)
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GT 5: Direitos Animal e Ambiental: convergências na tutela jurídica dos animais

Coordenadora / Coordinator: Ms. Letícia Yumi Marques (USP).

GT 6: Bioética e experimentação científica em animais

Coordenadores / Coordinators: Dr. Gustavo Paschoal Teixeira de Castro Oliveira –
Coordenador do curso de Direito CEULP/ULBRA e UFT. Dr. Henderson Fürst (PUC-SP) -
Professor da UFT. Valter Moura do Carmo (UFSC) - Professor da UFT.

GT 7: Abordagem Interdisciplinar do Direito Animal.

Coordenadores / Coordinators: Dr. Fernando de Azevedo Alves Brito (UFBA) - Professor do
IFBA. Álvaro de Azevedo Alves Brito (UFBA) – Professor da UNINASSAU.

GT 8: Direito médico veterinário

Coordenadores / Coordinators: Prof. Dr. Renato Silvano Pulz - Faculdade Estácio do Rio
Grande do Sul, e Prof. Me. Gisele Kronhardt Scheffer - Instituto Brasileiro Novas Conexões
Educacionais.

1.3. As sessões em que haverá a apresentação dos trabalhos estão marcadas para o dia 16 de
agosto de 2022, em horário a ser oportunidade informado, em sessão virtual.

1.4. Os trabalhos serão selecionados pelo Comitê Científico juntamente com os
coordenadores dos Grupos de Trabalho do referido congresso, conforme os objetivos e o
projeto geral do evento. Os melhores trabalhos concorrerão ao Prêmio Tobias Barreto de
Direito Animal, ao Prêmio Juiz Edmundo Cruz de Bioética e ao Prêmio Alfredo Gonzalez
Prada de Bioética y Derecho Animal.

1.5. Os professores orientadores também farão jus a um reconhecimento simbólico pela
premiação obtida por seu orientando.

1.6. Tanto os artigos escritos em coautoria, quanto os artigos de autoria individual, deverão
ser apresentados nas sessões mencionadas no tópico 1.3.

2. Instruções para os artigos:
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2.1. Os artigos devem ser inéditos e deverão ser seguidas as normas da ABNT.

2.2. Fonte: Times New Roman, corpo 12, espaçamento 1,5 linhas. Transcrições com mais de
três linhas devem ser recuadas em 4 cm da margem esquerda, fonte 10 e espaçamento simples
entre linhas.

2.3. As citações deverão ser no modelo autor-data (p. ex., SANTOS, 2020). As notas de
rodapé deverão se ater a aspectos imprescindíveis.

2.4. Os artigos deverão ter entre 12 e 30 páginas, incluindo a bibliografia.

2.5. Os artigos deverão conter um resumo em português traduzido para o inglês e o espanhol,
além do título que deverá estar nos três idiomas (português, inglês e espanhol).

2.6. Os artigos deverão ser enviados para o correio eletrônico: congressoiaa2022@gmail.com

2.7. Os artigos enviados devem vincular-se à bioética, ao biodireito, ao direito animal ou,
ainda, aos estudos animalistas de forma geral, conforme um dos 7 GT's existentes.

2.8. A submissão dos artigos implicará na autorização para a publicação dos trabalhos nos
anais do evento ou, para os casos dos artigos de reconhecida relevância científica e que
atendam aos critérios editoriais pertinentes, na Revista Latino-americana de Direitos da
Natureza e dos Animais.

VIII Congresso Mundial de Bioética e Direito Animal

Brasil, 3 de junho de 2022
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Anexo I – Cronograma de Datas Importantes:

I.1. Prazo para a recepção dos trabalhos escritos (artigos): 1 de junho a 15 de julho de 2022

I.2. Divulgação dos artigos selecionados: até o 1 de agosto de 2022

I.3. Data de realização do congresso: 16 a 18 de agosto de 2022

I.4. Data de apresentação dos artigos durante o congresso: 16 de agosto de 2022

I.5. Divulgação dos vencedores das premiações: 18 de agosto de 2022

Anexo II - Descrição dos GTs:

Nome do GT Eixos temáticos que poderão ser abordados pelos
artigos e aceitos pelos GTs

GT 1 - Repensando as
fronteiras humano-animal:
pós-humanismo, estudos
críticos interseccionais,
ecofenomenología e animais
na política

1. Artigos sobre temáticas intraespécie e
interespécies a partir da constatação de que a
divisão humano-animal é uma construção que se
insere em contextos determinados e relacionais
de modo não essencialista.

2. Artigos sobre ecofenomenología, em relação a
reconfiguração animal não humano na
sociedade.

3. Artigos sobre teorias políticas sobre a inclusão
da consideração do sujeito animal.

4. Artigos sobre como as opressões animais se
intercruzam com outras opressões (campo
explorado pelos estudos críticos raciais,
ecofeminismo, estudos críticos da deficiência,
etc.).
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GT 2 - Capacidades animais
para além do humano

1. Artigos das áreas da Sociologia, da Filosofia, da
Antropologia e do Direito, com reflexões
jurídicas, político-institucionais, econômicas,
científicas, discursivas e éticas do humano e do
animal.

2. Artigos sobre a estrutura do desenvolvimento e
das consequências dessas capacidades, com
reflexões jurídicas, político-institucionais,
econômicas, científicas, discursivas e éticas do
humano e do animal, permitindo a identificação
e o mapeamento dos novos atores da
mundialização, no contexto da globalização.

GT 3 - Estudos Críticos
Animais

1. Artigos fruto de colaborações
transdisciplinares/indisciplinares/interdisciplina
res, que promovam alianças e solidariedades
para construção de saberes e decolonização dos
corpos mais-que-humanos.

2. Artigos sobre investigações nas artes,
humanidades, ciências sociais e naturais
poderão ser objeto deste GT, desde que
lastreadas pelo objetivo de repensar as relações
multiespécies no sentido propositivo de criar
mudanças políticas, sociais, ambientais,
culturais e éticas.
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GT 4 - Ramas de la ciencia y
su vinculación con lo jurídico:
Instrumento para liberar a
todos los seres

1. Artículos sobre neurociencias y temáticas
relacionadas, dirigidas a los animales no
humanos; medicina veterinaria; etología y
relacionadas; jurídica; ciencias políticas y la
actividad legislativa.

Ejes temáticos:

- Ciencia como fuente material del Derecho en materia
de protección jurídica a los animales: hacia la libertad
de todos los seres vivos.

- Estímulos/incentivos fiscales para dejar de usar
animales no humanos en la investigación.

- Alternativas de investigación para dejar de usar
animales.

- Criterio 'mejor ciencia disponible' trasladado al
Derecho Animal.

- Entre tradición y agravio a la vida animal: ciencia en
la sintiencia.

- Países y su actuar jurisdiccional motivado por los
avances científicos a favor de los animales. Casos zoos,
circos, entretenimiento, animales en el trabajo,
tradiciones y costumbres.

- El valor de la vida y bienestar animal no humano.

- Los dominios en el bienestar animal. Regulación
jurídica.

- Organismos internacionales y el patrimonio cultural
inmaterial en donde hay animales: identidad y el
bienestar animal.
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GT 5 - Direitos Animal e
Ambiental: convergências na
tutela jurídica dos animais

1. Artigos sobre situações sensíveis para os
animais, ainda não tuteladas ou tuteladas de
forma ineficaz pela legislação ambiental e/ou
animal.

2. Artigos sobre a problemática resultante da
ausência ou insuficiência de conceito legais,
como por exemplo a conduta de maus-tratos e
de tráfico de animais na legislação ambiental
(Lei de Crimes Ambientais).

3. Artigos sobre casos concretos que demonstrem
o êxito na proteção dos animais a partir da
aplicação conjunta dos Direitos Animal e
Ambiental.

4. Artigos sobre casos concretos que demonstrem
falhas na proteção dos animais a partir da
aplicação isolada ou inadequada dos Direitos
Animal e Ambiental.

5. Artigos sobre outros casos que relacionem a
convergência entre os Direitos Animal e
Ambiental para proteção animal.

GT 6 - Bioética e
experimentação científica em
animais

1. Artigos sobre bioética e experimentação
científica em animais.

2. Artigos sobre bem estar animal.

GT 7 - Abordagem
Interdisciplinar do Direito
Animal

1. Artigos iusanimalistas com perspectivas
teóricas multi/inter/transdisciplinares.

2. Artigos científicos não jurídicos, desde que o
recorte teórico tenha como foco aspecto de
relevância para o Direito Animal.

GT 8 - Direito médico
veterinário

1. Artigos com temáticas relacionadas ao Direito,
Medicina Veterinária e áreas afins.

2. Artigos sobre familia multiespécie.
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