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EDITAL DE SELEÇÃO DE TRABALHOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

1. Objeto. 

Trata-se de Chamada de Trabalhos Científicos para serem publicados na obra coletiva “Temas atuais 
de Direito II: estudos em homenagem aos 90 anos do Curso de Direito da UFES”, em comemoração aos 90 
anos do Curso de Direito da UFES. 

 

2. Público alvo. 

Alunos e ex-alunos da graduação em Direito da UFES e mestrandos e mestres em Direito pela 
UFES.  

 

3. Dos trabalhos. 

Somente serão aceitos trabalhos de autoria exclusiva do proponente;  

Não há obrigatoriedade de ineditismo do trabalho submetido; porém, deverá constar em nota de 
rodapé onde foi publicado anteriormente; e 

Não serão recebidos trabalhos que não estejam integralmente de acordo com as regras de 
formatação que constam neste Edital.  

 

4. Da quantidade de trabalhos a serem selecionados e dos critérios de avaliação. 

Serão selecionados os 05 (cinco) mais bem avaliados trabalhos submetidos pelo público alvo 
interessado de acordo com os seguintes critérios de avaliação: 

CRITÉRIO PONTOS 

Cientificidade (metodologia, objetivos, corte metodológico e método) 2,00 

Problematização e hipótese relevantes 2,00 

Redação 2,00 

Profundidade e relevância do desenvolvimento 2,00 

Atualidade do tema 2,00 

TOTAL 10,00 

 A avaliação dos trabalhos será feita pela Comissão Organizadora da obra coletiva. 

 

4. Quotização dos custos da obra. 

O projeto será no formato de quotização dos custos, em que cada capítulo terá um valor e o autor 
ficará responsável pelo pagamento desse custo.  

Ainda estamos recebendo orçamentos das editoras, mas, com base nas experiências anteriores, 
estima-se que o valor de cada capítulo ficará entre R$ 400,00 e R$ 600,00 (podendo ser ainda 
maior). 
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5. Prazo e forma de envio. 

O texto deve ser enviado para o e-mail noventa.direitoufes@gmail.com até as 23h e 59min. do 
dia 03 de agosto de 2020 (segunda-feira).  

 

6. Regras de formatação do trabalho. 

 Formato do arquivo: Word; 

 Fonte: Times New Roman;  

 Tamanho da fonte: 14 para o título, 12 para texto principal e 10 para citações diretas com 
recuo e notas de rodapé; 

 Parágrafos e título: justificado; 

 Margens: 3,0 cm (superior e esquerda) e 2,0 cm (inferior e direita); 

 Número da página: não colocar; 

 Recuo da primeira linha de cada parágrafo: 0,0 cm; 

 Espaçamento entre linhas: 1,15; 

 Espaçamento entre parágrafos: 6,0 ptos; 

 Extensão: mínimo 10 e máximo 20 páginas;  

 Citações diretas com mais de quatro linhas: recuo de 4,0 cm em relação à margem esquerda; 

 Título: somente em português, fonte tamanho 14, em negrito, em caixa baixa (somente a 
primeira letra do título e a primeira letra dos nomes próprios devem ser maiúsculas); 

 Subtópicos ou subtítulos: caixa baixa, tamanho 12 e negrito; 

 Referências bibliográficas: seguir modelo da ABNT (não colocar o título das obras em negrito, 
mas em itálico); 

 Referências no corpo do texto: pode ser utilizado o modelo autor-data ou o modelo de referência 
completa em nota de rodapé, a critério do autor;  

 Nome do autor: negrito, tamanho 12, justificado, abaixo do título; e 

 Minicurrículo: abaixo do nome do autor, tamanho 10, entre linhas 1,0.  

 

7. Resultado da seleção. 

07 de agosto de 2020, às 22h, por e-mail.  

 

Vitória – ES, 21 de julho de 2020.  

 

 

Prof. Dr. Tiago Figueiredo Gonçalves – Coordenador do Colegiado 

Prof. Dr. Ricardo Gueiros Bernardes Dias – Subcoordenador do Colegiado 

Prof. Dr. Marco Antonio Lopes Olsen – Chefe do Departamento 

Prof. Dr. Gilberto Fachetti Silvestre – Subchefe do Departamento 


