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Normas para submissão de artigos
1. O artigo deverá conter:
a) nome(s) do(s) autor(es) com e-mail e brevíssimo resumo do curriculum vitae
(CV) de cada autor; (até dois autores)
b) resumo nos idiomas português ou espanhol com extensão entre 100 e 250
palavras;
c) resumo em inglês – abstract (opcional);
d) mínimo de 3 e máximo de 5 palavras-chave ;
e) introdução; desenvolvimento lógico; conclusão coerente; referências;
f) serão aceitos artigos em português ou espanhol;
g) de 8 até 30 laudas no formato editável (Word ou compatível) – A4, posição
vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado; sem
separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5
cm; margens: superior e esquerda: 3 cm; inferior e direita: 2 cm;
h) não serão aceitos artigos em PDF ou outro formato não editável no Word.
2. Serão aceitos artigos relacionados a, pelo menos, um dos eixos temáticos
seguintes:
a)

Justiça

Juvenil

Restaurativa:

prevenção

da

violência

e

Sistema

Socioeducativo.
b) Responsabilidade Social das Empresas para com os egressos do Sistema
Penitenciário do Ceará.
c) Análise comparativa das experiências em Justiça Restaurativa.
d) Programas de Justiça Restaurativa na América Latina e no Mundo.
e) Organizações Internacionais e Proteção da Justiça Juvenil Restaurativa.
f) Programas extrajudiciais de resolução de conflitos.
Apoio

Realização

3. Os artigos poderão ser escritos em coautoria com até 3 (três) coautores.
4. O envio de qualquer trabalho implica automaticamente a cessão gratuita e
sem ônus dos direitos autorais pelos autores aos organizadores da
Convenção e a responsabilidade total e exclusiva dos autores relativa ao
texto de sua autoria, autorizando – de pleno direito e pela simples submissão
– a publicação e divulgação de seus escritos enviados ao evento, bem como
imagens e declarações produzidas durante o evento, em todas as formas de
mídia, sem qualquer ônus para os organizadores.
5. Sobre a submissão:
a) Prazo máximo até dia 15 de novembro de 2019, às 23h59 (horário de
Brasília);
b) A submissão completa-se com o envio do artigo para o seguinte e-mail:

justicarestaurativa@unifor.br até o dia 15 de novembro de 2019, devendo a
inscrição gratuita, ser realizada junto aos organizadores do evento.
6. Somente será permitida a apresentação do artigo pelo(s) autor(es). Não será
permitida a apresentação de mais de 3 artigos por autor(res).
7. A apresentação dos artigos ocorrerá no dia 29 de novembro de 2019, das 14
as 18 horas, nas salas do Mestrado e Doutorado em Direito Constitucional
da UNIFOR.
8. A comunicação da aprovação do trabalho, bem como do local e horário do
GT, será enviada ao e-mail que encaminhou o artigo. A avaliação –
aprovado ou não – seguirá critérios mencionados anteriormente. Não será
permitido recurso contra a decisão que não admitir o trabalho.
9. A comunicação do resultado será feita até dia 19 de novembro de 2019.
10. Apenas terão direito a certificado de apresentação aqueles que,
comparecendo no evento, apresentarem o trabalho e fizerem a inscrição
nos termos acima.
11. Serão tidos por não submetidos os artigos que não atenderem às normas
epigrafadas.
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