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Edital N. 03/2016
Art. 1o Os artigos para o livro “Temas de Direito Civil Contemporâneo: da constitucionalização à
humanização”, Volume II, serão recebidos de 30 de julho a 30 de agosto de 2016, pelo e-mail
editorialidcc@gmail.com e avaliados por dois membros do conselho científico do IDCC, de forma
inominada, garantindo a imparcialidade da avaliação.
Parágrafo único: os artigos deverão ter pertinência temática com as linhas de pesquisa trabalhadas
no IDCC:
I Área 1: Desafios de humanização do direito civil-constitucional:
Direito Civil Contemporâneo,
Perspectivas ambientais no direito civil-constitucional;
Bioética, biodireito e biotecnologia;
II Área 2: Paradigmas contemporâneos do direito privado:
Direito, Tecnologia, Arte e Ficção jurídica, Direito digital;
Conflitos, funcionalização e socialização dos Institutos Civis. Direito de empresa;
Humanização do direito e Proteção social dos hipervulneráveis .
Art. 2o Os resultados serão divulgados até o dia 30 de setembro de 2016.
Art. 3o O artigo deverá ser enviado em formato doc, em dois arquivos, um com identificação de
autoria e outro sem identificação, obedecendo as seguintes regras da ABNT:
ISer inédito;
IIConter resumo em língua portuguesa e estrangeira (inglês, francês ou espanhol) com no
mínimo 100 palavras e no máximo 250;
III- Conter, no mínimo, três palavras-chave na língua portuguesa e na estrangeira;
IVPossuir de 15 a 20 laudas em folha A4, posição vertical, fonte Times New Roman, corpo 12,
alinhamento justificado, sem separação de sílabas, entrelinhas com espaçamento 1,5,
parágrafo de 1,5cm, margem superior e esquerda de 3cm, margem inferior e direita de 2cm;
VCitações devem obedecer às regras da ABNT;
VIAs referencias devem obedecer as regras da ABNT NBR 6023/2002;
VII- O sistema de chamada das referências das citações direta e/ou indiretas deve ser autor-data,
sendo as notas de rodapé somente explicativas;
VIII- Os títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser alinhados à esquerda e conter um texto
relacionado a eles;
IXNão deverá conter sumário nem o número de páginas no artigo submetido;
XO artigo deverá conter indicação da qualificação do autor (estudante, especialista, mestre ou
doutor, e, se assim desejar, a qualificação profissional e a vinculação profissional).

Art.4o Antes de enviar seu artigo revise-o com atenção, pois o mesmo será usado para análise e
publicação do Livro, além da elaboração de certificado e declaração , sendo o conteúdo de inteira
responsabilidade dos autores.
Art. 5o Após submissão do artigo, não será admitida a substituição ou alteração do conteúdo do
artigo encaminhado.
Parágrafo único: caso sejam enviados mais de um e-mail contendo o mesmo arquivo só será
considerado o primeiro enviado.
Art. 6o Somente serão analisados artigos dentro das regras, que atendam às recomendações do
presente edital e cujo(s) autor(es) esteja(m) devidamente associado(s) ao IDCC, com anuidade em
dia (anuidade de 2016) na data de envio do trabalho. Para informações sobre como associar-se, vá
ao site www.institutodcc.org.br
Art. 7o Os artigos enviados que não atenderem as regras do edital serão desclassificados e excluídos
da avaliação.
Art. 8o Os artigos poderão ser escritos em coautoria, podendo constar até dois coautores.
Parágrafo único: alunos de graduação só podem publicar em coautoria com professor orientador.
Art. 9º Cada pessoa poderá submeter um único artigo como autor. Em caso de coautoria, poderão
ser submetidos dois trabalhos.
Art. 10 Os artigos serão cedidos sem custo pelos seus autores.
Art. 11 É obrigatório o preenchimento da carta de cessão de Direitos Autorais, modelo abaixo
relacionado, que deverá ser assinada, escaneada e enviada por e-mail (editorialidcc@gmail.com),
juntamente com o artigo.

Maria Luiza Pereira de Alencar Mayer Feitosa
Presidente do IDCC

CARTA DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAIS

Eu,

________________________________,

brasileiro(a),

inscrito(a)

no

CPF

sob

no

_________________, portador da cédula de identidade no ______________, pelo presente termo,
autorizo a publicação do artigo intitulado “_____________________________”, de minha autoria e
de __________________, na obra “Temas de Direito Civil-Constitucional: da constitucionalização
à humanização, ano II”, organizado pelo IDCC.

Trata-se de artigo que atende aos requisitos que me foram solicitados pelos coordenadores da obra e
sobre o qual o me responsabilizo civilmente. Declaro que pela publicação do artigo não receberei
exemplares, dando assim quitação dos direitos autorais.

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.

_____ de _____________________, 2016
_______________________________________
Assinatura

