
CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O LIVRO 

TEORIA DE DIREITO E DIREITO INTERNACIONAL 

EDITAL 01/2020 

 

A Comissão Organizadora convida professores, pesquisadores, estudantes, 

profissionais da área do Direito e demais profissionais das seguintes áreas: 

Relações Internacionais e Filosofia do Direito para submeterem artigos para o 

livro Teoria de Direito e Direito Internacional.  

 

I. PÚBLICO-ALVO 

 

Estudantes de graduação e pós-graduação,mestres, doutores, especialistas, 

advogados e demais profissionais das seguintes áreas: jurídica, filosofia, relações 

internacionais, bem como outros pesquisadores interessados pela elaboração 

textual do tema proposto, sob o ponto de vista da pesquisa em Teoria do Direito 

e Direito Internacional. 

 

II. DOS PRAZOS 

 

O artigo deve ser enviato até às 23h59min do dia 26 de julho de 2020. O artigo 

enviado passará por processo de avaliação às cegas, formada por comissão 

científica composta por especialistas e professores de Direito. O resultado dos 

artigos aprovados ocorrerá até o mês de outubro de 2020. 

 

III. DO FORMATO DA PUBLICAÇÃO 

 

O livro será publicado no formato e-book, com ISBN e registros cabíveis.  

 

IV. DAS CONDIÇÕES DEAUTORIA 

 

Os artigos podem ter até 2 autores. Cada autor poderá submeter apenas 1 artigo, 

ainda que em coautoria. 

 

 



V. DOS GRUPOS DE TRABALHO(GT) 

 

Serão aceitos trabalhos que se enquadrem nos grupos abaixo referenciados, 

considerando que os artigos devem ser reflexivos, não descritivos e devem trazer 

uma discussão pertinente à aplicação e perspectiva comparada do Direito 

Internacional e Teoria do Direito. 

 

GT. 1 -Teorias da Justiça e Direito Internacional; 

GT. 2 - Teoria do Direito Natural e Direito Internacional; 

GT. 3 - Jusnaturalismo, Positivismo e Pós-positivismo e o Direito Internacional; 

GT. 4 - Teorias Interpretativas do Direito e Direito Internacional; 

GT. 5 -Teoria do Direito e Direito Internacional dos Direitos Humanos 

GT. 6 -Filosofia do Direito e Direito Internacional; 

 

A bibliografia deve ir além dos manuais e as citações devem ser pertinentes e 

relevantes à reflexão ali proposta. O conteúdo dos artigos é de inteira 

responsabilidade dos autores, notadamente quanto à plágio, em consonância com 

o disposto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro. 

 

VI. REDAÇÃO E NORMAS TÉCNICAS 

 

Os artigos devem ser inéditos e a versão enviada deve ser a definitiva. Os 

textos deverão seguir atentamente as normas da ABNT: 

 

a) Estrutura: 

1) PapelA-4; 

2) Margens superiores e esquerdas de 3 cm e inferiores e direitas de 2cm; 

3) Fonte Times NewRoman; 

4) Tamanho da fonte12; 

5) Espaçamento 1,5 entre linhas, incluindo bibliografia; 

6) Texto justificado; 

7) Citações diretas com mais de três linhas devem ser recuadas em 4 cm da 

margem esquerda, com fonte 10 e espaçamento simples entrelinhas; 

8) As notas de rodapé devem ter espaçamento simples entre linhas e fonte 



Times New Roman, tamanho10. 

9) Solicita-se não numerar as páginas. 

 

b) Revisão: 

Os artigos deverão estar devidamente revisados (revisão gramatical,ortográfica e 

regras da ABNT) e serem enviados em programa Word para Windows(97- 2003), 

com terminação “.doc”. Não serão aceitos artigos enviados em outros formatos. 

Reitera-se que todas as citações, diretas e indiretas, devem ter indicação de autor 

e obra em estrita consonância as regras da ABNT. 

 

c) Conteúdo 

O texto deverá contar com articulação intelectiva, citações bibliográficas, 

construção lógica e coerência. 

 

d) Tamanho 

O artigo não pode ultrapassar 25 páginas com bibliografia. Não serão aceitos 

artigos com menos de 20 páginas com bibliografia. 

 

e) Sistematização 

Os textos devem constar, obrigatoriamente: título; resumo em português; 

abstract em inglês; palavras-chave (português e inglês); introdução; 

desenvolvimento de tópicos; conclusão e bibliografia. 

 

VII.  AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

Os textos serão avaliados por Comitê Científico composto por especialistas, 

professores mestres ou doutores que procederá a análise dos trabalhos segundo 

os seguintes critérios: atualidade do tema; vinculação aos grupos de trabalho; 

profundidade da pesquisa; rigor de análise; linguagem técnica adequada, 

coerência textual e clareza de exposição; respeito às regras e normalização; fontes 

bibliográficas consultadas e capacidade de aprofundamento da pesquisa. Os 

artigos em que forem identificados plágios serão automaticamenteexcluídos 

daprogramação. 

 



VIII. DO ENVIO 

 

Os artigos sem identificação dos autores deverão ser enviados para o e-mail 

publicacao.tgdi@gmail.com. No corpo do e-mail deverão constar os nomes 

completos dos autores, e-mail de contato, telefone e o Grupo de Trabalho (G.T.) 

para o qual está submetendo e vinculando o artigo.   

 

A confirmação de recebimento será enviada em até 72h. Solicita-se a especial 

gentileza de entrar em contato (publicacao.tgdi@gmail.com) caso não haja 

recebimento do e-mail de confirmação. 

 

Belo Horizonte, 10 de maio de 2020 

 

Comissão Organizadora 

Prof. Dr. Álisson da Silva Costa, Bárbara Thaís, Humberto Lima Filho 
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