
          EDITAL DE CHAMAMENTO PÚBLICO Nº 01/2020 de 27/07/2020 

ESTABELECE NORMAS PARA SUBMISSÃO E SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

PARA PUBLICAÇÃO COLABORATIVA DE LIVRO DIGITAL E IMPRESSO. 

1. OBJETO  

Os Grupos de Pesquisa listados abaixo, lançam o presente edital de chamamento com o objetivo 

de regulamentar a submissão de artigos acadêmico-científicos para publicação de livro digital e 

impresso. 

 GEP – DIFUSA – Grupo de Estudo e Pesquisa em Direitos Fundamentais e 
Socioambientais 

 

 DIP – Grupo de Pesquisa em Direito Internacional Público, Direitos Humanos e 

Filosofia do Direito 
 

 GEPEPP – Grupo de Estudo e Pesquisa em Estado e Políticas Públicas. 
 

 Grupo de Pesquisa em Patentes e Transferência de Tecnologias 
 

2. TEMA: ESTADO, DIREITOS E DEMOCRACIA: OS DESAFIOS DA 

CONTEMPORANEIDADE EM DEFESA DA VIDA. 

        Vivemos tempos difíceis com o advento da pandemia da Covid-19 que trouxe uma série de  

desafios para o mundo, desde a busca de vacina, tratamentos, medidas de prevenção da doença, 

reorganização da economia, da vida, das relações sociais, das relações políticas internas e entre 

os Estados nacionais, da cultura, enfim, da luta pela sobrevivência. São tempos difíceis também, 

por uma avalanche de ideias retrógradas que negam a ciência, o conhecimento, a democracia, o 

meio ambiente equilibrado, a diversidade e as conquistas humanistas tão caras a vida e às 

formas de convivência e respeito. No Brasil, observamos um aprofundamento das desigualdades 

econômicas, sociais, de gênero, de raça e de acesso aos bens socialemnte produzidos, bem como 

as discriminações e intolerâncias religiosas.  

        São tempos que exigem coerência, determinação, altivez e luta para não deixar o 

obscurantismo navegar entre a humanidade novamente. Assim, contribuir para o conhecimento 

e para a defesa da vida em um ambiente democrático e diverso é fundamental para avançarmos 

na defesa de direitos humanos e fundamentais, bem como das políticas públicas necessárias para 

o pleno desenvolvimento da cidadania. Nesse sentido, propomos a elaboração de um livro que 

aborde a atualidade e a defesa dos direitos à vida e da democracia em seus diversos aspectos 

(abordando os diversos temas refereridos no parágrafo anteriro), a partir de três eixos temáticos. 

EIXO 1. POLÍTICAS PÚBLICAS E DIREITOS FUNDAMENTAIS 

EIXO 2. POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE AMBIENTAL E SOCIAL  

EIXO 3. DEMOCRACIA E CRISE DO ESTADO 

3. OBJETIVOS 

• Contribuir com a elaboração do conhecimento, especialmente na área de direitos humanos, 

fundamentais e socioambientais. 

• Colaborar com a discussão do atual momento histórico, social e político pelo qual a 

humanidade, e mais especificamente o Brasil, está passando no enfrentamento de uma 

pandemia. 



• Analisar as fragilidades da democracia brasileira e as crises do Estado no século XXI. 

• Abrir um espaço para autoras e autores que desejam contribuir com seus conhecimentos para o 

avanço da compreensão sobre os desafios do momento que vivemos. 

4. PÚBLICO ALVO 

        O livro destina-se ao público acadêmico em especial ao campo de conhecimento voltado 

aos direitos humanos e fundamentais, mas, também, ao público das áreas correlatas e ao público 

em geral, pois, dentro do contexto do conteúdo a ser tratado pelos artigos, o fio de ligação é a 

abordagem sobre “a vida e a democracia” em sua diversidade, que pode contar, inclusive, com a 

colaboração de outras áreas de conhecimento, como a biologia, a física ou outras ciências da 

vida. 

5. NORMAS PARA OS ARTIGOS  

Os artigos deverão ser submetidos, na forma eletrônica, para o e-

mail:projetolivro20@gmail.com, de 10 de agosto a 10 de outubro de 2020.  

Os artigos deverão ser inéditos, sendo aceitos artigos originados de resumos expandidos já 

publicados, desde que esta informação venha explicitada em nota de rodapé. Não serão aceitos 

artigos enviados em desacordo com as orientações postas neste Edital. 

Os artigos poderão ser escritos individual ou em coautoria (até três autores). A titulação 

mínima exigida para a publicação será mestrado. Autoria: mestres ou doutores. Co-autoria: 

mestrando ou doutorando, curso em andamento, juntamente com doutor. 

5.1 DAS REGRAS DE FORMATAÇÃO:  

5.1.1 Tipo de arquivo: docx 

5.1.2 Título: caixa alta, centralizado, negrito, fonte Times New Roman, corpo 14, sem 

espaçamento entre as linhas, manter o título sozinho na primeira linha do arquivo. 

5.1.3 Subtítulo (se houver) caixa alta, centralizado, sem negrito, fonte Times New 

Roman, corpo 12, sem espaçamento entre as linhas, utilizar a segunda linha do 

arquivo. 

5.1.4 Nome do(s) autor(es): caixa alta, alinhado à direita, com minicurrículo em nota de 

rodapé, na primeira página, titulação acadêmica, vinculação profissional, 

incluindo o e-mail do(s) autor (es). 

5.1.5 Resumo: corpo 10, alinhamento justificado, espaçamento entrelinhas simples, 

entre 5 e 10 linhas (máximo 150 palavras). Palavras-chave: no mínimo três e no 

máximo cinco. 

5.1.6 Corpo do texto - Os artigos devem ser escritos no formato de página A4, margens 

superior/esquerda: 3 cm e inferior/direta: 2 cm., fonte Times New Roman, corpo 

12, espaçamento com entrelinhas 1,5, texto contendo de 15 a 25 páginas incluindo 

as referências. Os títulos não devem ser numerados e deverão estar em corpo 14, 

negrito. Imagens, gráficos, tabelas e ilustrações devem estar no corpo do texto e 

em boa resolução, devem conter as devidas legendas e fontes em tamanho 10.  

5.1.7 Parágrafo: início com recuo de 1,25 cm e texto justificado. Sistema de citação 

autor/data. Citações com até 3 linhas devem ser incorporadas ao texto. Citações 

acima de 3 linhas devem estar com recuo de 4cm, corpo 10. As notas de rodapé, 

somente as explicativas, devem vir em tamanho 10 e numeradas em sequência. 

5.1.8 O corpo do texto deve ter, obrigatoriamente: introdução (apresentação, objetivos, 

metodologia, principais teóricos e resultados), seções de análise e discussão 

teórica, considerações finais e referências. 

5.1.9 Referências: devem estar de acordo com as normas da ABNT. 

mailto:projetolivro20@gmail.com


5.1.10 A revisão textual é de responsabilidade exclusiva do/a autor/a. 

 

6. DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

Os textos serão submetidos à avaliação por pares - blind view - na modalidade “cega”; Os/as 

avaliadores/as poderão indicar aos autores/as, alguma modificação que considerarem 

necessária para ajuste de formatação ou de conteúdo, caso não esteja adequado ao tema 

central do livro; Os artigos não escolhidos serão devolvidos a seus autores, no prazo de até 

30 dias após a entrega para avaliação. Os/as autores/as são responsáveis pelo conteúdo de 

seus respectivos artigos, bem como pelos dados científicos e estatísticos neles contidos. 

7. CUSTOS DA PUBLICAÇÃO 

Trata-se de uma publicação coletiva e colaborativa, significa que as despesas de editoração 

e impressão serão feitas pelos/as autores/as de forma igual. Serão feitos três orçamentos 

para verificar a viabilidade mais adequada de custos; 

Os custos serão apresentados aos/as autores/as com prazo suficiente para optarem pela 

participação ou não; A perspectiva é de um livro com 400 páginas (de capa a capa). Será 

orçado, também, a publicação por meio digital, organização de e-book; O livro será 

devidamente registrado com número de ISBN e DOI; A data de publicação/lançamento será 

divulgada psoteriormente, a depender do trabalho gráfico.  

8. CRONOGRAMA 

 

ATIVIDADE DATA 

Divulgação do Edital  A partir de 28 de julho 

Submissão dos artigos, via eletrônica 05/08 a  05/10 de 2020 

Resultado preliminar dos artigos 
selecionados 

30/10 de 2020 

Prazo para revisão/ajustes/correção 01/11 a 10/11 de 2020 

Resultado final dos artigos Revisados 12/11 

 

Goiânia, 27 de julho de 2020 

COMISSÃO ORGANIZADORA 

 
Edwiges C. Carvalho Corrêa 

Fernanda da Silva Borges 

Eliane Romero Costa 

Fernanda de Paula Ferreira Moi 
Pamora Mariz S. de Figueiredo Cordeiro 

Ruth Barros Pettersen da Costa 

 

APOIO 

 EDRI – Escola de Direito e Relações Internacionais – PUC-GO 

Faculdade de Direito UFG – Regional Cidade de Goiás 


