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EDITAL 01/2018 PARA SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

LIVRO COMEMORATIVO: “70 ANOS DA DECLARAÇÃO UNIVERSAL DOS 

DIREITOS HUMANOS: AVANÇOS, DESAFIOS E PERSPECTIVAS”  

 

 

Setenta anos após a adoção da Declaração Universal dos Direitos Humanos, diversos 

avanços e impactos na efetivação de direitos humanos podem ser nomeados; contudo, 

ainda há desafios a serem ultrapassados. Nesse sentido, com vistas a impulsionar o 

debate em torno da proteção e da promoção de direitos e reflexionar perspectivas, o 

Grupo de Estudos em Direito Internacional dos Direitos Humanos da Universidade 

Federal de Minas Gerais torna pública a chamada para seleção de artigos científicos a 

serem publicados no livro comemorativo “70 Anos da Declaração Universal dos 

Direitos Humanos: avanços, desafios e perspectivas”. 

 

 

1. REGRAS GERAIS  

 

1.1. O artigo submetido deverá ser inédito, sendo resultado ou objeto de projeto de 

pesquisa, de experiência prática ou formulações teóricas acerca do tema, escrito 

por, no máximo, 3 (três) autores. 

1.2. Serão aceitos artigos escritos apenas em português. 

1.3. Inicialmente, deve ser submetido resumo expandido (vide item 2) para aprovação 

e, caso aprovado, deverá ser enviado o artigo completo (vide item 3) em prazo 

determinado no item 4. 

1.4. Não há restrições com relação a área de conhecimento abordada; contudo, será 

dada preferência a artigos que tratem de temáticas atuais envolvendo direitos 

humanos de forma propositiva e/ou crítica. 

1.5. Toda a comunicação deverá ser realizada por meio do e-mail: 

70anosdudh@gmail.com.    

 

2. DOS RESUMOS EXPANDIDOS   

 

2.1. Os resumos, a serem enviados em formato .doc ou .docx, devem seguir as 

especificações: 

2.1.1. O arquivo deverá estar formatado em tamanho A4, com margens esquerda e 

superior 3,0cm e direita e inferior 2,0cm; fonte Times New Roman, tamanho 12 

para o corpo do texto e tamanho 10 para as notas de rodapé; espaçamento 

simples; e alinhamento do texto justificado;   

2.1.2. Título centralizado em maiúsculo e negrito;   

2.1.3. Nomes dos autores alinhados à direita, em itálico, com filiação institucional e e-

mail respectivos em nota de rodapé;   
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2.1.4. Três palavras-chave, separadas por ponto e vírgula;   

2.1.5. Corpo do texto do resumo de, no máximo, 500 palavras, contendo introdução, 

objetivos, metodologia, desenvolvimento e conclusão;   

2.2. As referências bibliográficas do resumo não estão adstritas ao limite de 500 

palavras do corpo do texto.  

 

3. DOS ARTIGOS 

 

3.1. Os trabalhos finais (incluindo notas de rodapé e referências), a serem enviados 

em formato .doc ou .docx, devem conter de 15 a 25 páginas, com as seguintes 

especificações: 

3.1.1. O arquivo deverá estar formatado em tamanho A4, com margens esquerda e 

superior 3,0cm e direita e inferior 2,0cm; fonte Times New Roman, tamanho 12 

para o corpo do texto e tamanho 10 para as notas de rodapé; e alinhamento do 

texto justificado; 

3.1.2. Título centralizado em maiúsculo e negrito; 

3.1.3. Nome dos autores alinhado à direita, em itálico, com filiação institucional e e-

mail respectivos em nota de rodapé; 

3.1.4. Resumo, em português e inglês, que deverá conter entre 100 e 250 palavras, 

contendo introdução, objetivos, metodologia, desenvolvimento e conclusão; 

3.1.5. Corpo do texto: espaço entre linhas 1,5cm e sem espaço entre os parágrafos; 

3.1.6. Notas de rodapé: espaçamento simples. 

3.2. As notas de rodapé devem ser evitadas sempre que possível; no entanto, quando 

apontadas no corpo do texto, devem ser indicadas com números arábicos 

sequenciais, imediatamente depois da frase a que digam respeito. Deverão ser 

apresentadas ao final da página, numeradas sequencialmente. 

3.3. As citações no corpo do texto devem ser feitas por sobrenome do autor, data e, se 

possível, número de página da publicação. Quando se tratar de dois autores, 

ambos devem ser citados; no caso de mais de dois autores, a citação deve ser 

acompanhada pelo sobrenome do autor seguido da expressão “et al.”. As citações 

devem ter referência bibliográfica e quaisquer incorreções serão de inteira 

responsabilidade do autor. 

3.4. As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo independente, 

com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, sem aspas e sem 

itálico. As citações com até três linhas devem ser inseridas no próprio corpo do 

texto, entre aspas e sem itálico. O itálico deve ser utilizado somente para destacar 

palavras que não pertencem à língua portuguesa. 

3.5. As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas ao final do texto, 

em ordem alfabética, segundo os padrões da ABNT (NBR–6023). 
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4. DO CRONOGRAMA 

 

4.1 . O cronograma para submissão dos trabalhos consiste em: 

4.1.1. Serão aceitos resumos expandidos até o dia 25/07/2018. 

4.1.2. Os resumos expandidos serão analisados pelos organizadores, que notificarão os 

aprovados via e-mail até o dia 10/08/2018. 

4.1.3. A data final para submissão do artigo completo será o dia 16/09/2018. 

4.1.4. Eventual alteração na data final para submissão do artigo completo será 

informada via e-mail. 

 

5. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1.  Os autores serão inteiramente responsáveis pelas citações, referências, titularidade 

e originalidade dos trabalhos e opiniões manifestadas nos artigos. 

6.2.  A publicação dos artigos não terá por contrapartida qualquer tipo de remuneração 

aos autores, especialmente financeira.  

6.3.  Os autores com artigos aprovados serão devidamente informados sobre o contrato 

de concessão dos direitos de primeira publicação, oportunamente.  

6.4. A constatação de qualquer imoralidade, ilegalidade, fraude ou outra atitude que 

coloque em dúvida a lisura da publicação, em especial a prática de plágio, 

importarão imediata extinção do processo de avaliação do artigo. 

 

Belo Horizonte, 5 de julho de 2018.  

 

 

                                                          
Professor Doutor Roberto Luiz Silva 

Coordenador do GEDI-DH 

Editor-Chefe 

 


