EDITAL DE CHAMADA PARA ARTIGO CIENTÍFICO DO COLÓQUIO SOBRE CONCEITOS E
DESAFIOS NA PESQUISA DA HISTÓRIA DAS JUSTIÇAS
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NOS ANAIS DO EVENTO
Art. 1º. Os inscritos que efetivamente participaram do Colóquio Sobre Conceitos e
Desafios na Pesquisa da História das Justiças poderão submeter pesquisa para
publicação nos anais do colóquio.
Art. 2º. Considera-se participante efetivo aquele inscrito que possui no mínimo 3 horas
de participação no evento comprovado por meio de certificado emitido pela
organização.
Art. 3º. A submissão e publicação obrigatoriamente respeitará as seguintes etapas:
I.
Avaliação inicial: submissão de resumo expandido até 30 de agosto de 2020.
II.
Envio dos artigos científicos: Em 15 de setembro será publicada a avalição dos
resumos. Os autores de resumos aprovados deverão enviar a versão completa
de sua pesquisa em formato de artigo científico até o dia 30 de setembro de
2020, sob pena de não publicação do trabalho nos anais do congresso.
III.
Publicação: Os artigos passarão pelo sistema de double blind review, e em
seguida serão submetidos a análise para aprovação e publicação nos anais do
colóquio.
Art. 4º. Os trabalhos deverão demonstrar pertinência com uma das quatro mesas do
evento:
I.
Mesa 1. História da Justiça no Império Romano
II.
Mesa 2. História da Justiça no Antigo Regime Ibérico
III.
Mesa 3. História da Justiça no Brasil do Oitocentos
IV.
Mesa 4. História da Justiça Civil
Art. 5º. Os interessados deverão enviar o resumo expandido para o e-mail
coloquiohistoriadasjusticas@gmail.com, até 30 de agosto de 2020 em atenção às
normas do Anexo 1.
Art. 6º. A lista dos resumos aprovados para publicação de trabalho completo será
divulgada no site da UFES na aba relacionada ao evento.

Art. 7º Após a divulgação dos resumos aprovados, os autores selecionados deverão
submeter
a
versão
completa
do
trabalho
para
o
e-mail
coloquiohistoriadasjusticas@gmail.com, até o dia 30 de setembro de 2020, em atenção
às normas do Anexo 2, sob pena de não publicação do artigo.
Art. 8º. Com o objetivo de reduzir os custos de publicação, solicitamos aos autores que
procedam à revisão ortográfica e gramatical do material a ser apresentado. Nesse
sentido, a ausência de revisão detectada pelo Conselho Consultivo e/ou pelo Conselho
Editorial será motivo para recusa do texto em questão.
Art. 9º. A inscrição e o envio do resumo expandido não garantem a publicação da
exposição nos anais do evento. Para publicação, é obrigatório, cumulativamente: a
participação efetiva de todos os coautores no colóquio, a submissão e aprovação do
resumo expandido, o envio do artigo completo com revisão ortográfica e gramatical.
Art. 10. Caberá à Comissão Organizadora do Colóquio decidir sobre os casos não
previstos neste regulamento.

ANEXO 1
Normas para submissão de resumos expandidos
I.

Os resumos expandidos deverão ser digitados em Word for Windows, fonte
Times New Roman 12, espaçamento 1,5, formato A4, margens superior e
esquerda com 3 (três) cm e inferior e direita com 2 (dois) cm.

II.

Os artigos terão a dimensão mínima de 03 e máxima de 05 laudas, incluídas as
referências e as notas de rodapé.

III.

Serão aceitos artigos com, no máximo, três autores, sendo obrigatório que todos
tenham participado efetivamente do colóquio.

IV.

Logo abaixo do título virá o nome do(s) autor(es), com uma nota de rodapé
(Times New Roman 10) informando seus dados biográficos (titulação, instituição
a qual se encontra filiado, profissão, órgão financiador se houver, e e-mail).

V.

São elementos essenciais do resumo expandido: Título, nome do(s) autor(es), e
resumo com apresentação do tema, objetivos, metodologia e referências.

ANEXO 2
Normas para submissão de artigos completos
I.

Os artigos deverão ser digitados em Word for Windows, fonte Times New Roman
12, espaçamento 1,5, formato A4, margens superior e esquerda com 3 (três) cm
e inferior e direita com 2 (dois) cm.

II.

Os artigos terão a dimensão mínima de 10 e máxima de 20 laudas, incluídas as
referências e as notas de rodapé.

III.

Serão aceitos artigos com, no máximo, três autores, sendo obrigatório que todos
tenham participado efetivamente do colóquio.

IV.

Logo abaixo do título virá o nome do(s) autor(es), com uma nota de rodapé
(Times New Roman 10) informando seus dados biográficos (titulação, instituição
a qual se encontra filiado, profissão, órgão financiador (se houver), e e-mail).

V.

Resumo: deverá ter no máximo 300 caracteres, deverá ser escrito em versão em
português, Times New Roman, tamanho 12pt., justificado e espaçamento
simples entre linhas;

VI.

Palavras-chave: Em português. Deverá seguir o resumo e ter até 5 palavras.
Deverão ser iniciadas com letra maiúscula e separadas por ponto e vírgula.

VII.

Conforme a NBR 6024/2003, os títulos e subtítulos devem ser alinhados à
esquerda e conter um texto a eles relacionados, bem como constar numeração
progressiva. Os títulos e subtítulos devem estar em fonte Times New Roman 12.

VIII.

Primeira linha de cada parágrafo sem espaçamento em relação à margem
esquerda.

IX.

Expressões em língua estrangeira, títulos de obras e passagens do texto que o
autor deseje destacar devem ser digitados em itálico, evitando-se assim o uso do
negrito.

X.

Citações no corpo do texto devem ser digitadas entre aspas.

XI.

Citações acima de três linhas devem compor um novo parágrafo, com recuo de
4 cm à direita e fonte Times New Roman 11, espaçamento simples.

XII.

As remissões bibliográficas serão feitas no modelo autor/data, ou seja, no corpo
do próprio texto, contendo o nome do autor seguido da data de publicação da
obra e do número da página, separados por vírgulas, como se segue:
1. “Não resta dúvida que a capacidade para agir é a mais perigosa de todas
as aptidões e possibilidades humanas” (ARENDT, 1972, p. 95).
2. Segundo Revel (1998, p. 19), a mudança da escala de análise é essencial
para a definição da micro-história.

XIII.

É admitido o uso de notas de rodapé apenas na modalidade explicativa e com
parcimônia.

XIV.

As notas, sempre de natureza explicativa, deverão ser posicionadas no rodapé
(Times New Roman 10), jamais ao final do texto. As referências bibliográficas
deverão vir no final do artigo, em ordem alfabética.

XV.

São elementos essenciais do artigo e na seguinte ordem: Título, Título em outro
idioma, nome do(s) autor(es) com biografia em nota de rodapé, Resumo seguido
das palavras- chave, Resumo e palavras-chave em outro idioma, elementos
textuais que constituem-se de introdução, desenvolvimento e considerações
finais, e referências. A nomenclatura dos títulos das seções e subseções do
desenvolvimento fica a critério do autor.

XVI.

O(s) autor(es) devem escolher o outro idioma dentre as seguintes opções: inglês,
espanhol, italiano ou francês.

XVII.

As referências efetivamente utilizadas devem aparecer ao final do texto em
ordem alfabética, conforme regras estabelecidas pela Normalização de
Referências NBR 6023:2002 /2015 da Universidade Federal do Espírito Santo,
disponível em: < http://repositorio.ufes.br/handle/10/1532>

ANEXO 3
Cronograma
DESCRIÇÃO

PRAZO

LOCAL

Envio de resumo
expandido
Divulgação dos
resumos aprovados
Envio do trabalho
completo

30/08/2020 às
23h59

coloquiohistoriadasjusticas@gmail.com

15/09/2020

http://www.direito.ufes.br/

30/09/2020 às
23h59

coloquiohistoriadasjusticas@gmail.com

Divulgação dos
artigos aprovados

30/10/2020

http://www.direito.ufes.br/ptbr/publicacoes-de-resumosexpandidos-e-artigos-em-anais

Publicação dos anais

01/12/2020

http://www.direito.ufes.br/

