Chamada de Trabalhos para o
XIII Simpósio Nacional de Direito Constitucional da Academia
Brasileira de Direito Constitucional
“O Futuro das Instituições”
O XIII Simpósio Nacional de Direito Constitucional da Academia Brasileira de Direito
Constitucional – ABDConst a ocorrer dias 31 de maio, 01 e 02 de junho de 2018, realiza
chamada para a submissão de trabalhos para apresentação em Grupo de Trabalho do
evento. Os trabalhos aprovados serão apresentados nos Grupos de Trabalho do
Simpósio e terão seu texto final completo publicados nos anais do evento.

I – Submissão de trabalhos
Art. 1º. Pesquisadores, acadêmicos, docentes e demais interessados poderão
submeter trabalhos para apresentação nos Grupos de Trabalho do XIII Simpósio
Nacional de Direito Constitucional da ABDConst, que serão publicados nos Anais do
evento.
Art. 2º. As submissões dos trabalhos completos poderão ser realizadas até 04/02/2018
(prazo final).
Art. 3º. As submissões deverão ser realizadas pelo preenchimento de formulário
completo no site da ABDConst, incluindo todos os dados solicitados do autor e
coautor(es): http://www.abdconst.com.br/grupo-de-trabalho-xiii-simposio
Parágrafo único: cada autor poderá inscrever até 2 (dois) trabalhos no mesmo GT ou
em GTs diferentes. Cada artigo poderá ter, no máximo, até 3 (três) autores.
Art. 4º. A submissão de trabalhos não assegura a participação no XIII Simpósio Nacional
de Direito Constitucional, sendo que os participantes devem realizar sua inscrição no
evento pelo site: http://abdconst.com.br/xiiisimposio/
Parágrafo Único: Sugere-se aos acadêmicos que a inscrição seja feita antes da
submissão do trabalho.

II – Grupos de Trabalho para apresentação
Art. 5º. No ato da submissão do Trabalho o acadêmico deverá optar por um dos Grupos
de Trabalho abaixo elencados, devendo o grupo escolhido guardar pertinência temática
com o trabalho apresentado pelo participante.
Art. 6º. Os Grupos de Trabalho disponíveis serão:
I – Relações privadas, familiares e seus institutos
II – Instituições e constitucionalismo na história
III – O futuro do Direito e do Processo Penal
IV – Processo
contemporâneo

constitucional

e

constitucionalismo

V – Dilemas atuais dos direitos fundamentais
VI – Instituições do Estado Democrático de Direito

Art. 7º. Os trabalhos serão previamente avaliados por comissão composta de
professores doutores e sua publicação é condicionada à participação e apresentação
no evento.
Parágrafo Único: Os trabalhos aprovados serão divulgados em 02/04/2018.

III – Normas editoriais e formatação
Art. 8º. Deverão ser submetidos na inscrição os textos completos a serem
apresentados, em formato de artigo científico, seguindo as regras metodológicas e
editoriais a seguir expostas.
Art. 9º. As normas editoriais e de formatação do texto final serão:
I - Os trabalhos serão redigidos em português, espanhol ou inglês e digitados
em processador de texto Word.
II - Fonte para o corpo do texto: Times New Roman tamanho 13;
III - Fonte para as notas de rodapé e citações longas de mais de 3 linhas: Times
New Roman tamanho 11;
IV - Entrelinhamento para o corpo do texto: 1,5;
V - Entrelinhamento para as notas de rodapé e citações longas:1,0;

VI - Preferência ao uso da terceira pessoa do singular;
VII - Estilo utilizado nas palavras estrangeiras: itálico;
VIII - Estilo utilizado para destacar palavras do próprio texto: negrito;
IX - Número de páginas: no mínimo 10 e no máximo 30 páginas, justificado e
com páginas não numeradas, podendo a juízo do Avaliador ser aceito artigo com
mais de 30 páginas.
Art. 10. As normas editorias de estrutura do texto final serão:
I - Cabeçalho: título, subtítulo, nome do(s) autor(es) – o número máximo de
autores é três;
II - Título: deve ser claro e objetivo, podendo ser complementado por um
subtítulo separado por dois pontos, em fonte maiúscula e minúscula, em negrito
e centralizado;
III – Título em outra língua: nos textos em português, espanhol, italiano, francês
e alemão, será apresentado um título em inglês. Nos textos em língua inglesa,
será apresentado um título em português;
III - Nome do(s) autor(es): indicação por extenso depois do título, alinhado à
esquerda; Créditos: qualificação e endereço eletrônico (e-mail) do(s) autor(es),
informados abaixo do nome;
IV - Resumo: síntese do conteúdo do artigo de 100 a 250 palavras, incluindo
tabelas e gráficos, em voz ativa e na terceira pessoa do singular e localizado
antes do texto (ABNT – NBR 6028); expressar na primeira frase do resumo o
assunto tratado, situando no tempo e no espaço; dar preferência ao uso da
terceira pessoa do singular; ressaltar os objetivos, métodos, resultados e as
conclusões do trabalho;
V - Resumo em outra língua: nos textos em português, espanhol, italiano,
francês e alemão, será apresentado um resumo em inglês. Nos textos em língua
inglesa, será apresentado um resumo em português;
VI - Palavras-chave: até 5 (cinco) palavras significativas que expressem o
conteúdo do artigo, escritas em negrito, alinhamento à esquerda, separados por
ponto e vírgula ou ponto;
VII - Palavras-chave em outra língua: nos textos em português, espanhol,
italiano, francês e alemão, serão apresentadas palavras-chave em inglês. Nos
textos em língua inglesa, serão apresentadas palavras-chave em português.

VIII - Sumário: informação das seções que compõem o artigo, numeradas
progressivamente em algarismo arábico;
IX - Texto do artigo: deverá apresentar como partes uma introdução,
desenvolvimento e conclusão, antecedida pelo resumo, resumo em outra língua
(português e espanhol), palavras-chave e palavras-chave em outra língua
(português e espanhol);
X - Citação, notas de rodapé e referências bibliográficas: deve-se seguir a ABNT
– NBR 10520. As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas
no final do texto;
XI - Anexo: material complementar ao texto, incluído ao final apenas quando
indispensável;
XII - Tabelas ou gráficos: devem ser adotadas as “normas de apresentação
tabular” publicadas pelo IBGE.
Art. 11. Poderão ser submetidos trabalhos em língua portuguesa e estrangeira (inglês,
espanhol, italiano, alemão e francês). Sugere-se que os trabalhos sejam remetidos em
língua inglesa.
Art. 12. A comissão de editoração dos Anais do evento poderá realizar alterações
formais e tradução de partes do texto para publicação final.

IV – Avaliação e aprovação dos trabalhos
Art. 13. Após o recebimento dos trabalhos a comissão avaliadora fará uma análise
prévia dos trabalhos para excluir aqueles que não cumpriram as regras editoriais ou
apresentarem outros vícios ou incompatibilidades acadêmicas.
Art. 14. Os trabalhos serão avaliados por ao menos dois doutores, sem identificação do
autor, sendo aprovados após parecer favorável de dois pareceristas doutores.
Art. 15. Em caso de submissão de um parecer de aprovação e um parecer de rejeição
o trabalho poderá ser enviado para um parecer de desempate por parecerista doutor.

V – Apresentação e publicação dos trabalhos
Art. 16. Os trabalhos aprovados e apresentados no Simpósio serão publicados em
Anais, que terá formato eletrônico com acesso livre.
Parágrafo Único: Os trabalhos publicados nos anais serão veiculados nas línguas
remetidas pelos pesquisadores, podendo o Coordenador de Pesquisa da ABDConst,
nos trabalhos de grande excelência, promover a tradução e a publicação do texto em
língua inglesa.

Art. 17. Os trabalhos aprovados serão apresentados no Grupo de Trabalho do Simpósio
que foi escolhido pelo autor
§ 1º - Os Grupos de Trabalhos serão coordenados por membros do Comitê Julgador
composto de docentes doutores.
§ 2º - As apresentações dos trabalhos serão realizadas entre os dias 31/05/2018 a
02/06/2018. Maiores informações sobre horários e ensalamento serão divulgadas
posteriormente em edital próprio.
§ 3º - Cada Grupo de Trabalho proporcionará amplo espaço para debates e críticas
acadêmicas.
VI – Disposições finais
Art. 18. Os autores, no ato de submissão, cedem gratuitamente e sem ônus todos os
direitos autorais à ABDConst.
Art. 19. Em caso de dúvidas sobre a submissão dos trabalhos o participante deverá
entrar em contato por meio do e-mail: academico@abdconst.com.br.
Art. 20. Todas as omissões e questões resultantes deste Edital serão resolvidas pela
Comissão Organizadora do XIII Simpósio Nacional de Direito Constitucional.

Curitiba, 29 de junho de 2016

Ilton Norberto Robl Filho
Coordenador de Pesquisa da ABDConst

CRONOGRAMA
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