EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO
A Escola Superior da Magistratura da Paraíba (ESMA-PB) e a Editora A Barriguda, com o
propósito de divulgar a produção científica de docentes, discentes e profissionais do direito,
tornam público o presente Edital de chamada de artigos para compor o Livro CONTROLE DE
CONVENCIONALIDADE: PRÁTICAS DO JUDICIÁRIO BRASILEIRO.
Capítulo I - DO OBJETO
Art.1º - O presente Edital tem o objetivo de seleção e posterior publicação de artigos
científicos que auxiliem no aperfeiçoamento prático e científico do instrumento do controle de
convencionalidade.
Parágrafo único. Os artigos serão publicados em formato de capítulo de livro e devem versar
sobre a temática do Controle de Convencionalidade: Práticas no Judiciário Brasileiro.
Capítulo II - DA CONFECÇÃO DOS ARTIGOS
Art.2º - Os artigos deverão conter o mínimo de 12 (doze) e o máximo de 20 (vinte) páginas,
incluindo as referências, e deverão ser apresentados conforme o regramento técnico atual da
ABNT.
§1º: As citações devem seguir o modelo autor-data, devendo ser especificado, dentro do texto,
o sobrenome do autor da obra mencionada, data da publicação e número(s) da(s) página(s). As
notas de rodapé, exclusivamente explicativas, deverão apresentar numeração consecutiva
dentro do texto.
§2º: Os artigos deverão ser escritos com a fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), com
espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) centímetros, margens esquerda e superior de 03
(três) centímetros e margens direita e inferior de 02 (dois) centímetros, em formato .Doc.
§3°: As propostas de artigo deverão conter resumo na língua oficial, contendo de 500
(quinhentos) a 600 (seiscentos) caracteres.
§4º: Os nomes dos autores completos deverão vir no corpo do artigo, abaixo do título. Em
nota de rodapé deverá constar a formação acadêmica, instituição de ensino e e-mail de cada
autor.
§5°: As Figuras, tabelas e gráficos deverão ser apresentadas em fonte Times New Roman,
tamanho 8 a 12.
Art.3º - Os artigos apresentados em formato diferenciado não serão apreciados pela Comissão
Organizadora, nem pela Comissão Científica.
Capítulo III- INFORMAÇÕES PRELIMINARES
Art.4º - O processo seletivo em questão será dividido em seis etapas, quais sejam:

I- Inscrição dos artigos;
II- Avaliação e julgamento dos artigos, por pareceristas;
III- Resultado da avaliação dos artigos, com possibilidade de ajustes aos aprovados;
IV - Recebimento dos artigos completos, já corrigidos;
V - Revisão final dos artigos pela Editora e Comissão Organizadora;
VI- Publicação do livro.
Capítulo IV - DA INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS
Art.5º - Os artigos deverão ser entregues por meio eletrônico através do e-mail:
abarrigudaarepb@gmail.com
Art.6º - Cada trabalho pode ter, no máximo, 3 autores.
Art.7º - Cada autor/coautor poderá enviar no máximo 2 (dois) artigos.
Art.8º - Os artigos que não observarem as especificações deste Edital serão imediatamente
desclassificados.
Art.9º - O período de submissão dos artigos neste processo seletivo será de 14/11/2016 a
12/12/2016.
Capítulo V - DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS ARTIGOS
Art.10 - Os artigos apresentados serão encaminhados para leitura prévia aos pareceristas e, se
for o caso, será reenviado aos autores para eventuais modificações.
Art.11 – A quantidade de artigos selecionados para publicação será determinada pela
organização da obra.
§1º: A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, os artigos serão
remetidos aos pareceristas sem o(s) nome(s) do(s) autor(es).
§2º: Todos os textos serão analisados criteriosamente por pareceristas com qualificação na
área e vinculação a temática da obra.
Art.12 - Após a avaliação final dos pareceristas, os artigos com melhor classificação de notas
serão publicados no livro em questão.
Art.13 - A critério da Comissão Organizadora poderão ser contemplados mais de um artigo de
um mesmo autor.
Capítulo VI - DO RESULTADO DA SELEÇÃO
Art.14 - O resultado dos artigos selecionados será divulgado no dia 17/01/2017, via email.
Capítulo VII - DA PUBLICAÇÃO DO LIVRO
Art.15 - A publicação do livro terá registro na Biblioteca Nacional (ISBN), para fins de direito.
Art.16 - O lançamento do livro se dará em evento específico, com data, local e horário a ser
definidos pela comissão organizadora.
Capítulo VIII - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO

Art. 17 – O cronograma do processo seletivo ocorrerá conforme o disposto abaixo:
Etapas
Inscrição dos artigos
Avaliação e Julgamento dos artigos
Divulgação dos artigos aprovados
Período de correção e ajustes necessários para os
artigos aprovados
Organização dos artigos corrigidos para enviar à
Editora
Revisão final dos artigos pela Editora e Comissão
Organizadora Publicação do livro
Publicação do livro

Datas
De 14/11/2016 até 12/12/2016
De 15/12/2016 até 16/01/2017
17/01/2017
De 17/01/2017 até 23/01/2017
25/01/2017
De 25/01/2017 até 01/02/2017
13/02/2017

Art.18 - As datas são passíveis de alteração, constituindo caráter meramente estimativo.
Capítulo IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.19 - O concurso não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie.
Art.20 - A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita
dos termos e condições estabelecidos neste Edital, sobre os quais o candidato não poderá
interpor recurso ou alegar desconhecimento.
Art.21 - Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, o uso do
nome e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção institucional do
livro de que este Edital trata.
Art.22 - Os Direitos Autorais dos artigos publicados pertencem a Editora A Barriguda.
Art.23 - As dúvidas poderão ser solucionadas pelo e-mail: abarrigudaarepb@gmail.com.
Art.24 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.
Art.25 - A veracidade das informações, assim como a autoria dos artigos será de exclusiva
responsabilidade dos autores.
João Pessoa, 12 de Novembro de 2016.
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