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ORIENTAÇÕES PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS 

CIENTÍFICOS 

 

▪ O Course of Private International Law: New Trends on Private International           

Law Concerning International Contracts, organizado pelo Grupo de Pesquisa         

em Direito Internacional – Ius Gentium, realizará Workshop de apresentação de           

artigos científicos no dia 22 de maio de 2018, às 16h00. As apresentações             

ocorrerão na sala 303 do Centro de Ciências Jurídicas da Universidade Federal            

de Santa Catarina (UFSC). 

  

▪ Serão aceitos os resumos enviados pelos(as) autores(as) até o dia 16 de maio de              

2018, às 23h59, para o e-mail grupoiusgentium@gmail.com. 

 
▪ A temática dos trabalhos está restrita às disciplinas de Direito Internacional           

Privado ou Direito Internacional Público.  

 
▪ O arquivo deve estar na extensão “.doc ” e conter título do trabalho, breve             1

biografia do autor, resumo do trabalho e sua tradução para a língua inglesa,             

espanhola, francesa ou italiana, bem como palavras-chave em português e          

traduzidas para a língua escolhida no resumo. Estes resumos serão publicados na            

página do Grupo na internet, bem como serão entregues aos professores           

presentes que comporão a banca e servirão de acompanhamento das          

apresentações. 

 
▪ O resumo, disposto em um único parágrafo, deve ter no máximo 250 palavras. 

 

1  Não serão aceitos arquivos em “.pdf”, “.docx” ou “.odt” 
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▪ Todos(as) os(as) autores(as) deverão comparecer, no dia 22 de maio na sala 303             

(Sala Warat) do Centro de Ciências Jurídicas – UFSC às 15h30 para a             

apresentação do trabalho. 

 

▪ Cada autor(a) terá até 10 (dez) minutos para a exposição de seu trabalho,             

reservados mais 5 (cinco) minutos para perguntas e/ou comentários da banca, os            

quais ocorrerão em momento posterior à apresentação. 

 
▪ As apresentações deverão, obrigatoriamente, ser realizadas em português. 

 

▪ Excedido o tempo máximo de 10 (dez) minutos, o presidente da mesa e a              

organização do Curso poderão encerrar a apresentação para assegurar o fiel           

cumprimento do cronograma do evento e desta chamada pública. 

 

▪ Quaisquer dúvidas devem ser dirimidas através do endereço eletrônico:         

grupoiusgentium@gmail.com. 
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DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DO RESUMO E DO ARTIGO 

CIENTÍFICO 

 

▪ Tema dos trabalhos 

As pesquisas deverão versar acerca do Direito Internacional Privado ou do           

Direito Internacional Público. 

 

▪ Envio dos resumos 

Os trabalhos deverão ser enviados entre os dias 2 e 16 de maio de 2018, até às                 

23h59, em arquivo anexo, para o endereço eletrônico        

grupoiusgentium@gmail.com. 

 

▪ Resumos aceitos 

A divulgação dos trabalhos aceitos para apresentação ocorrerá no dia 18 de maio             

de 2018, às 17h00, na página do Grupo na internet (http://iusgentium.ufsc.br/). 

 

▪ Artigo científico completo 

Após a apresentação dos resumos, os(as) autores(as) deverão submeter a versão           

completa do artigo científico até, impreterivelmente, 06 de julho de 2018, às            

23h59, para o e-mail grupoiusgentium@gmail.com para posterior publicação        

dos Anais do evento. 
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▪ Composição do e-mail 

No campo assunto do e-mail, deverá constar o nome do(a) autor(a), seguido do             

título do artigo (exemplo: Fulano de Tal – A Influência da Jurisprudência da             

Corte Internacional de Justiça no Desenvolvimento do Direito Internacional). 

No corpo do e-mail deverão estar presentes as seguintes informações: 

a. Nome completo do(a) autor(a); 

b. Título do Trabalho; 

c. Universidade, curso e titulação; 

d. Endereço eletrônico e telefone; 

e. Órgão de fomento e orientador(a) do trabalho, se houver. 
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▪ Tipo de arquivo 

Os arquivos de texto somente serão admitidos na extensão “.doc”, observando-se as            

normas de publicação e os parâmetros de editoração adiante estabelecidos. Não           

serão aceitos arquivos em formato “.pdf”, “.docx” ou “.odt”. 

 

▪ Limites de submissão 

Os(as) autores(as) poderão submeter apenas 1 (um) trabalho, seja individual ou           

escrito em coautoria. 

 

▪ Formatação dos trabalhos 

Todos os trabalhos deverão obedecer às normas de formatação disponíveis em           

apêndice nestas diretrizes. Os trabalhos que estiverem em desacordo com essas           

normas não serão aceitos. 

 

▪ Cessão de Direitos Autorais 

No ato de publicação, o autor cede ao Grupo todos os direitos autorais de              

publicação e reprodução referentes aos trabalhos, não lhe cabendo nenhuma          

remuneração a título de direito autoral. 

 

▪ Disposições finais 

Caso não sejam atendidos os requisitos formais destas diretrizes, o trabalho será            

rejeitado. 

 

▪ Dúvidas 

Quaisquer dúvidas devem ser dirimidas através do e-mail        

grupoiusgentium@gmail.com. 
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APÊNDICE – NORMAS DE FORMATAÇÃO PARA SUBMISSÃO 

DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E ESTUDOS DE CASOS 

 

Documento elaborado com base na NBR 6022:2003. 

 

1.1 Definição de artigo 

Artigo científico é como se denomina a parte de uma publicação com autoria declarada,              

que apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados nas diversas            

áreas do conhecimento. Pode ser original ou de revisão. 

 

1.2 Definição de Estudo de Caso 

Trabalho que tenha por objetivo a análise de aspectos jurídicos de julgado ou precedente              

de Tribunal, Corte ou Corpo de Julgadores, podendo ter origem nacional ou            

internacional, ou, ainda, de controvérsia não contenciosa. 

 

2 Composição dos artigos 

A estrutura dos artigos deve ser composta, na seguinte ordem, por: 

 

2.1 Título do trabalho 

O título, acompanhado de sua tradução para o inglês, deve ser breve e suficientemente              

específico e descritivo. O subtítulo, se houver, deverá estar separado por dois pontos; 

 

2.2 Nome do(a) autor(a) 

Nome do(a) autor(a) com breve currículo que o(a) qualifique na área de conhecimento             

do artigo. O currículo, bem como o endereço eletrônico do(a) autor(a), deve aparecer             

em rodapé indicado por asterisco na página de abertura. 
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2.3 Resumo 

O resumo deve ser constituído de frases concisas e objetivas, para evidenciar o             

problema da pesquisa, a metodologia e as conclusões. Não devem ser usados tópicos,             

enumerações, quadros, tabelas, gráficos, ilustrações, equações, fórmulas, abreviaturas,        

siglas, símbolos e/ou citações. O Resumo, disposto em um único parágrafo, deve ter no              

máximo 250 palavras; 

 

2.4 Palavras-chave 

Podem ser utilizados até cinco descritores mais conhecidos da área antecedidos da            

expressão “Palavras-chave:”, separados entre si por ponto e vírgula e finalizados por            

ponto; 

 

2.5 Abstract 

 

2.6 Keywords 

 

2.7 Introdução 

Parte inicial do artigo ou estudo, onde devem constar a delimitação do assunto tratado,              

os objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo; 

 

2.8 Desenvolvimento 

Parte principal do artigo ou estudo, que contém exposição ordenada e pormenorizada do             

assunto tratado. Divide-se em seções e subseções; 
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2.9 Conclusão 

Parte final do artigo ou estudo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos              

objetivos e hipóteses; 

 

 

2.10 Referências Bibliográficas 

Deverão ser citadas nas referências bibliográficas apenas aquelas que forem diretamente           

mencionadas no trabalho. 

 

3 Formatação dos artigos 

Os artigos deverão ter as especificações abaixo elencadas. 

 

3.1 Número de páginas 

O trabalho deve respeitar o mínimo de 10 e o máximo de 15 páginas, incluindo as                

referências. 

 

3.2 Fonte 

Times New Roman; tamanho 12 (para textos) e 10 (para tabelas, figuras e notas de               

rodapé); 

 

3.3 Espaçamento 

1,5 linhas para o texto, e simples para tabelas e figuras; 

 

3.4 Alinhamento 

Justificado para os parágrafos, com recuo de 1,5cm na primeira linha; 

 

3.5 Número de página 

Deverá estar presente no canto inferior direito; 
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3.6 Medidas das margens 

3cm (superior, inferior, direita e esquerda). 

 

3.7 Tamanho do papel 

A4 (21,0cm x 29,7cm). 

 

3.8 Siglas 

Reunião das letras iniciais dos vocábulos fundamentais de uma denominação ou título.            

Quando aparecem pela primeira vez no texto, a forma completa do nome precede a              

sigla, colocada entre parênteses. Exemplo: Associação Brasileira de Normas Técnicas          

(ABNT). 

 

3.9 Citações e referências  2

As citações e referências ser realizadas no sistema numérico de chamada. As citações             

diretas, no texto, de até 3 (três) linhas devem estar contidas entre aspas duplas. As aspas                

simples são utilizadas para indicar citação no interior da citação. As que contenham             

mais de três linhas, por sua vez, devem estar destacadas com recuo de 4cm da margem                

esquerda, com letra menor que a do texto utilizado e sem aspas. 

 

3.9.1 Sistema numérico 

No sistema numérico, a indicação da doente é feita por uma numeração única e              

consecutiva, em algarismos arábicos, remetendo à lista de referências ao final do            

trabalho. 

2  Ver NBR 10520:2002. 


