I CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO E TECNOLOGIA
23 E 24 DE NOVEMBRO – BRASÍLIA – DF

CHAMADA DE ARTIGOS
NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES DE COLABORAÇÃO AUTORAL
INÉDITA

I. APRESENTAÇÃO
i. Blockchain
ii. Inteligência Artificial em contextos jurídicos
iii.Big Data
iv. Inovação Tecnológica no Direito

Incluindo mas não limitado a questões de privacidade, responsabilidade, transparência e
equidade, e como esses temas se relacionam com algoritmos e dados.
Tendo esses temas no horizonte, convidamos a comunidade a contribuir para a discussão
desses importantes assuntos com a submissão de contribuições autorais inéditas ao I
Congresso Internacional de Direito e Tecnologia, a ser realizado em Brasília nos dias 23
e 24 de novembro de 2017.
Os artigos selecionados serão dispostos no Livro do Congresso que estará disponível para
os congressistas.

II. FORMATO DE PUBLICAÇÃO
A publicação dos trabalhos aceitos para apresentação no Congresso ocorrerá tanto em
formato impresso quanto digital.

III. PRAZO DA CHAMADA
Os textos a serem submetidos no âmbito desta chamada deverão ser enviados até a data
limite de 15 de outubro de 2017, sob pena de não apreciação.

IV. CONFLITOS DE INTERESSE E FINANCIAMENTO DA PESQUISA
Na submissão dos trabalhos os autores são responsáveis por reconhecer e revelar
eventuais conflitos de interesse que possam ter influenciado na redação do trabalho,
podendo tais conflitos serem de natureza pessoal, comercial, política, acadêmica e
financeira.
Caso haja financiamento da pesquisa, deve-se indicar a fonte financiadora em nota de
rodapé no início do texto.

V. TITULAÇÃO MÍNIMA PARA AUTORES DE ARTIGOS
Não há titulação mínima para autores.

VI. NORMAS DE PUBLICAÇÃO
Serão aceitos artigos em coautoria, respeitado o limite de 3 (três) autores e observada a
temática geral do Congresso.
Os artigos deverão apresentar título centralizado, em português e em inglês, seguidos de
resumo em português em inglês de até 500 (quinhentos) caracteres, acompanhados de
palavras-chave (de 3 a 5). Em seguida, deve-se apresentar sumário do artigo, sucedido
pelo corpo do texto. Ao final, deverão ser incluídas as referências bibliográficas
utilizadas.
Os artigos deverão ser escritos segundo as seguintes normas:
a) Tamanho A4;
b) Tamanho do texto: mínimo de 10 (dez) e máximo de 40 (quarenta) páginas,
excluída a bibliografia;
c) Margens: superior e esquerda: 3,0 cm, inferior e direta: 2,0 cm;
d) Fonte para o corpo do texto, citações e sumário: Times New Roman, normal,
tamanho 12, espaçamento 1,5 (antes e depois 0pt).
e) Fonte para as notas de rodapé: Times New Roman, normal, tamanho 10,
espaçamento simples (antes e depois 0pt).
f) Os destaques deverão ser feitos em itálico, bem como as palavras em língua
estrangeira.
g) As citações deverão seguir os padrões formais recomendados pela ABNT na
NBR 10520, sendo as referências feitas em notas de rodapé. Na primeira citação
de um mesmo autor, a referência completa da obra deverá contar da nota,
indicando-se também a página. Para as citações subsequentes, na nota somente
se indicará o sobrenome do autor em letras maiúsculas, seguido de vírgula e da
expressão “Op. cit.,”, seguida da página. Caso haja várias obras de um mesmo
autor citadas no texto, após a expressão “Op. cit.,” será necessário indicar o ano
de publicação.

h) As citações a decisões judiciais deverão conter, nesta ordem: o tribunal de origem
do caso, o órgão julgador, a classe processual, o número do processo, a data de
julgamento e a data de publicação.

A revisão ortográfica e gramatical, bem como a observância das normas de publicação
aqui expostas e das constantes das regras da ABNT, serão de responsabilidade dos
autores.
Os artigos não poderão trazer a identificação dos autores, com vistas a assegurar revisão
imparcial. Os autores deverão encaminhar, em arquivo apartado, seus dados de
identificação, a saber: nome, RG, CPF, breve biografia (profissão, titulação e instituição
que conferiu os títulos), telefone e e-mail.

VII. ENVIO DOS ARQUIVOS
As contribuições apresentadas deverão ser enviadas através do site no formato PDF.

VIII. INEDITISMO E IDIOMAS ELEGÍVEIS
A Comissão Científica somente analisará artigos inéditos e poderá devolver o trabalho
aos autores com sugestões de alterações. Serão aceitos textos em português, inglês,
espanhol, francês e italiano.

IX. DIREITOS AUTORAIS
O conteúdo dos textos é de exclusiva responsabilidade dos autores. A publicação dos
artigos será condicionada ao envio de declaração de ineditismo e da cessão dos direitos
autorais para os fins do Congresso, documentos a serem encaminhados aos autores com
o aceite.

Brasília, 21 de agosto de 2017.
Comissão Científica do I Congresso Internacional Direito e Tecnologia

