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EDITAL 

DISPOSIÇÕES INICIAIS 

O presente edital dispõe sobre as regras para a publicação e formatação do livro 

alusivo à efeméride dos 45 anos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, 

intitulado: “Direitos humanos, direitos fundamentais e o Pensamento Jurídico do 

Professor Paulo Bonavides: estudos em homenagem aos 45 anos do Programa de Pós-

Graduação em Direito da UFC”, organizado pelos Professores Doutores Raquel 

Cavalcanti Ramos Machado e William Paiva Marques Júnior.  

DAS REGRAS GERAIS 

ART. 1º Os trabalhos submetidos devem ser originais e inéditos envolvendo temas 

conexos aos direitos humanos, direitos fundamentais e o Pensamento Jurídico do 

Professor Paulo Bonavides, sendo a ausência de um destas condições motivo para a 

desqualificação do artigo. 

ART. 2º Os artigos devem ser escritos por professores, ex-professores, alunos ou ex-

alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC.  

ART. 3º As normas contidas nesse edital estão sujeitas a alterações e aditivos a qualquer 

tempo. 

Parágrafo único: As alterações, adições ou qualquer tipo de mudança no edital serão 

publicadas nos meios de comunicação referentes ao livro. 

ART. 4º Os trabalhos poderão ser escritos em coautoria. 

Parágrafo único: É obrigatório que pelo menos um dos coatores seja professor, aluno ou 

ex-aluno da Pós-graduação Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC.. 

ART. 5º Cada artigo poderá conter, no máximo, três coautores. 

ART. 6º É permitida a submissão de artigos apenas por professores, ex-professores, 

alunos e ex-alunos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFC, sendo permitida 

a participação de convidados pelos Organizadores da presente coletânea.  

ART. 7º O mínimo de laudas exigidos são quinze (15) e o máximo são vinte (20) 
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ART 8º O artigo deverá ser submetido aos e-mails dos organizadores: 

raquelramosmachado@ufc.br ou williammarques@ufc.br, até o dia 14 do mês de outubro 

de 2022. 

ART. 9º Os trabalhos deverão ser submetidos em formato DOC, DOCX ou ODT. 

ART 10 A aprovação do trabalho implica cessão imediata do direito de primeira 

publicação, independentemente de documento específico de autorização, sem quaisquer 

ônus, permanecendo com os autores os direitos autorais para publicações posteriores, 

desde que indicada a primeira publicação. 

ART. 11 A publicação envolve custos aos autores. Os autores que não fizerem o 

pagamento dos custos, não terão seus textos publicados.  

ART. 12 As dúvidas relacionadas ao presente edital deverão ser encaminhadas para os e-

mails dos organizadores: raquelramosmachado@ufc.br ou williammarques@ufc.br e 

serão respondidas em prazo hábil.  

DA FORMATAÇÃO 

ART. 13 A fonte padrão é TIMES NEW ROMAN; o tamanho da fonte é 12; o 

espaçamento entre as linhas é 1,5 cm. 

ART. 14 As configurações da página obedecerão ao seguinte formato: Margens superior 

e esquerda com 3 cm e Inferior e Direita com 2 cm. 

ART. 15 O título deve ser centralizado e escrito em caixa alta.  Havendo subtítulo, este 

deve ser escrito em caixa baixa, separado do título por dois pontos, e, assim como título, 

deve estar em negrito. O título e o subtítulo devem ser formatados de acordo com o ART 

13 e o ART 14. 

ART. 16 O nome completo dos autores deve estar posicionado abaixo do título, alinhado 

à direita, em negrito. O autor deve inserir um breve currículo, este será posicionado no 

rodapé da página e deve conter a formação acadêmica, a universidade em que o estudante 

está cursando a graduação ou a pós-graduação, seu e-mail, este, entre os sinais “<” e “>”, 

sem hiperlink, e outras atividades de relevância, ficando a critério doa autor selecioná-

las. No anexo I está contido o modelo. 

ART. 17 O artigo deve conter um resumo, disposto após o nome dos autores, de, no 

mínimo, duzentas (200) palavras, no máximo, quatrocentas (400) palavras. O nome 
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“Resumo” deverá estar em negrito e em tamanho 12. O Texto será escrito em tamanho 

12, sem parágrafo, sem espaçamento entre linhas. Não é necessário o resumo em língua 

estrangeira (abstract e resumen). 

ART 18 As palavras-chaves devem estar posicionadas abaixo do resumo. Deve-se inserir 

entre três (3) a cinco (5) palavras-chave, separadas entre si por ponto e vírgula. 

ART. 19 As citações de até três linhas (citações curtas) devem ser escritas no próprio 

corpo do texto, com aspas. As citações que ultrapassem esse valor (citações longas) 

devem ter um recuo de 4cm, tamanho 10, sem aspas e com espaçamento simples. 

ART. 20 O sistema adotado para indicar o autor da obra citada é o AUTOR-DATA. 

ART. 21 Deve-se utilizar o itálico nas palavras oriundas de línguas estrangeiras. 

ART. 22 As referências bibliográficas devem sem postas no fim do artigo. O título destas 

deve ser posicionado observando os seguintes padrões: centralizado, caixa alta e negrito. 

ART. 23 As normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) devem ser 

utilizadas subsidiariamente às regras dispostas neste edital. 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

ANEXOS 

ANEXO I 

MODELOS PARA REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Livros: SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo (se houver). Cidade: Editora, ano de 

publicação. 

Teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso: SOBRENOME, nome. Título 

da obra: subtítulo (se houver). Ano. Tipo da obra (Tese, dissertação ou TCC) – 

(Formação) – Local onde o trabalho foi apresentado.  

Obras consultadas on-line:  

Periódicos (no todo): NOME DA REVISTA. Cidade: órgão organizador/responsável, 

ano. Frequência de publicações. ISSN XXXX-XXXX 
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Periódicos (em parte): NOME DA REVISTA. Cidade: órgão organizador/responsável, 

v. xx, nº x, mês abreviado. Ano. 

Artigo do periódico: SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Nome da revista, Cidade, 

v. xx, p. xx-xx, mês abreviado. Ano. Disponível em: <www.site.com.br/artigo-

cientifico>. Acesso em: X de mês. ano1 

Artigo ou matéria de jornal em meio físico: AUTOR, SOBRENOME (Somente 

iniciais).Título. Jornal, Cidade, data. Caderno, p. xx-xx 

Artigo ou matéria de jornal em meio eletrônico: Título (com a primeira palavra em caixa 

alta). Jornal, Cidade, data. Disponível em: <link da matéria ou artigo>. Acesso em: xx 

de set. (mês abreviado.) ano. 

Trabalho apresentado em evento: SOBRENOME, NOME (Somente iniciais). Título: 

subtítulo (se houver). In: NOME DO EVENTO, numeração do evento (se houver), ano, 

cidade-sede. Local onde o artigo foi disponibilizado (anais, atas...) Cidade, editora, ano. 

P. xx-xx. Disponível em: <website>. Acesso em: xx mês. (abrev.) ano. 

 

Profa. Dra. Raquel Cavalcanti Ramos Machado 

Coordenadora/PPGD-UFC 

 

Prof. Dr. William Paiva Marques Júnior 

Vice-Coordenador/PPGD-UFC 

 

 

 

 
1 O ‘Disponível em’ só deve ser utilizado quando o artigo ou periódico se encontrar em meio 
eletrônico. Sendo este publicado em meio físico, não é necessária sua aplicação nas referências. 


