
 

  
 

 

EDITAL Nº 043/2019 de 13/05/2019  

 

COMUNICA A ABERTURA DE 
CHAMADA PÚBLICA PARA 
SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O 
LIVRO COLETIVO SOBRE “DIREITO 
CONSTITUCIONAL” E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS  

 

A Diretora Acadêmica, Renata Alves Batista Basso, no uso de suas atribuições legais, 

por intermédio da Coordenação de Pesquisa e Extensão das Faculdades Integradas 

de Ensino Superior de Linhares (Faceli), comunica a abertura de chamada pública 

para submissão de artigos para o livro coletivo de “Direito Constitucional”. 

 
I – DO OBJETIVO 
 

Art. 1º - O objetivo deste Edital é normatizar as ações para a produção de um Livro de 
Coletânea de artigos sobre o tema Direito Constitucional, contendo 30 (trinta) artigos, 
sendo 20 (vinte) produzidos por alunos e egressos da Faceli, que concorrerão à 
presente Chamada Pública e 10 (dez) produzidos por profissionais convidados pela 
Comissão. 
 

Art. 2º - Os artigos devem abordar assuntos conexos a temas de relevância atual e 

caráter científico permanente, mas sempre vinculados ao Direito Constitucional, 

admitindo-se o diálogo interdisciplinar com áreas afins. 
 
 

II – DA ORGANIZAÇÃO  

  

Art. 3º - A organização do livro coletivo ficará a cargo da Comissão criada por meio da 

Portaria nº 068/2019, podendo ter o auxílio de pareceristas, com o fim de julgar a 

pertinência e adequação dos textos submetidos, de acordo com os critérios 

estabelecidos neste Edital e classificar os que efetivamente participarão da 

publicação.  

 

  

III – DA INSCRIÇÃO E SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

  

Art. 4º -  Poderão submeter os seus artigos à Chamada Pública, professores, alunos 

regularmente matriculados a partir do 4º período e egressos do Curso de Direito da 

Faceli.  

 

Parágrafo único – Os artigos a serem submetidos por alunos deverão ser 

preferencialmente em coautoria com um professor do curso de Direito da Faceli. 

  



 

  
 

Art. 5º - A submissão será efetivada somente por meio eletrônico, através do e-mail: 

editorial@faceli.edu.br no período de 20/05 a 17/07/2019, contendo o artigo em 

formato .docx, juntamente com o Termo de Autorização de Uso dos Direitos Autorais 

assinado e digitalizado. 

 

Art. 6º - A admissão e publicação do artigo não será remunerada e pressupõe plena 

anuência do participante quanto à autorização do uso dos Direitos Autorais, 

formalizado por meio do preenchimento e assinatura do Termo de Autorização de Uso 

dos Direitos Autorais (Anexo I).   

 

IV – DOS PARÂMETROS METODOLÓGICOS DOS ARTIGOS 

 

Art. 7º - Os artigos deverão obedecer aos seguintes parâmetros metodológicos e 

editalícios:   

 

a) O artigo deve conter no mínimo 10 e no máximo 20 páginas, com formato A4, 

orientação retrato e com as seguintes especificações de margens: superior e 

inferior: 2,0 cm; esquerda e direita: 3,0 cm;  

b) Não deverão constar os números de páginas, pois essa informação será 

introduzida posteriormente pelos organizadores;   

c) A fonte deve ser Times New Roman, corpo 12 para o texto e 14 para o título, 

espaçamento entrelinha1,5 pt, com texto justificado e título centralizado, e 

espaço entre título e texto;  

d) As referências bibliográficas deverão ser feitas de acordo com a NBR 

6023/2002 (Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT). As referências devem ser citadas em notas de rodapé ao final de cada 

página, e não em notas de final; 

e) Não são previstas para esta publicação imagens fotográficas coloridas, o 

mesmo se aplicando a tabelas e gráficos. A pertinência, a quantidade, o 

tamanho e a qualidade de eventuais imagens, tabelas e gráficos serão 

avaliados pela comissão;  

f) As citações diretas superiores a 3 linhas deverão obedecer um recuo de 4 cm 

à esquerda. As citações diretas de até 3 linhas deverão permanecer no corpo 

do texto e entre aspas; 

g) O curriculum deve obedecer ao seguinte critério: iniciar com a titulação 

acadêmica (da última para a primeira); caso exerça o magistério, inserir os 

dados pertinentes, logo após a titulação; em seguida completar as informações 

adicionais (associações ou outras instituições de que seja integrante) – máximo 

de três; finalizar com a função ou profissão exercida (que não seja na área 

acadêmica). Exemplo: Pós-doutor em Direito Público pela Università Statale di 

Milano e pela Universidad de Valencia. Doutor em Direito Processual Civil pela 

PUC-SP. Professor em Direito Processual Civil na Faculdade de Direito da 

USP. Membro do IBDP. Juiz Federal em Londrina; 

h) Os artigos deverão ter um breve Resumo (10 linhas no máximo) em português, 

no início do trabalho; 

i) Deverão ser destacadas as Palavras-chave (mínimo de três e máximo de 

cinco), que são palavras ou expressões que sintetizam as ideias centrais do 
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texto e que possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho; elas também devem 

aparecer em português; 

j) A numeração do Sumário deverá sempre ser feita em arábico. É vedada a 

numeração dos itens em algarismos romanos. No Sumário deverão constar os 

itens com até três dígitos. Exemplo: SUMÁRIO: 1. Introdução – 2. 

Responsabilidade civil ambiental: legislação: 2.1 Normas clássicas; 2.2 

Inovações: 2.2.1 Dano ecológico; 2.2.2 Responsabilidade civil objetiva; 

k) Todo destaque que se queira dar ao texto deve ser feito com o uso de itálico. 

Jamais deve ser usado o negrito ou o sublinhado. Citações de outros Autores 

devem ser feitas entre aspas, sem o uso de itálico ou recuos, a não ser que o 

próprio original tenha destaque e, portanto, isso deve ser informado (“destaque 

do original”); 

l) As referências legislativas ou jurisprudenciais devem conter todos os dados 

necessários para sua adequada identificação e localização. Em citações de 

sites de Internet, deve-se indicar expressamente, entre parênteses, a data de 

acesso; 

m) A linguagem dos artigos deverá obedecer aos padrões gramaticais da norma 

culta brasileira vigente, apresentar coerência na argumentação, clareza na 

exposição das ideias, objetividade, concisão e fidelidade às fontes citadas;   

n) A linguagem também deve ter estilo científico (informativa, de ordem racional, 

firmada em dados concretos, em que podem ser apresentados argumentos de 

ordem subjetiva, porém a partir de um ponto de vista científico);  

o) O conteúdo dos trabalhos é de responsabilidade exclusiva de seus autores; 

p) Cada autor poderá submeter até 3 (três) artigos, mas terá apenas o direito de 

publicação de apenas 1(hum) artigo, caso seja selecionado; 

q) O autor deverá apresentar de 2 (dois) laudos de rastreamento de plágio, 

juntamente com uma declaração assinada de inexistência de plágio assinada 

pelos(as) autores(as) (Anexo II) 

 

 

 V – DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 

 Art. 8º - Os artigos submetidos de acordo com este Edital serão avaliados pela 

Comissão designada para este fim, e obedecerão aos seguintes critérios e pontuação 

indicada no quadro:   

a) rastreamento de plágio; 

b) conferência de citações; 

c) leitura superficial do artigo; 

d) detecção e análise de problema, objetivos, hipóteses; 

e) análise da justificativa e relevância; 

f) análise da metodologia; 

g) análise dos resultados; 

h) análise da discussão; 

i) análise do resumo e palavras-chaves; 

j) conferência das referências. 

 



 

  
 

DESCRIÇÃO DO ITEM A SER AVALIADO Valor possível Valor atribuído 

Rastreamento de plágio  

 
--------------------- 

a) Conferência de citações 0,0 a 1,0  

b) Leitura aprofundada com rigor lógico-
científico do artigo 

0,0 a 1,0  

c) Detecção e análise de problema, objetivos, 
hipóteses 

0,0 a 1,0  

d) Análise da justificativa e relevância 0,0 a 1,0  

e) Análise da metodologia 0,0 a 1,0  

f) Análise dos resultados 0,0 a 1,0  

g) Análise da discussão 0,0 a 2,0  

h) Análise do resumo e palavras-chaves 0,0 a 1,0  

i) Conferência das referências 0,0 a 1,0  

Total 10,0 pontos  

Quadro1 – Valores das pontuações. 

 

 

Art. 9º - Será(ão) selecionado(s) o(s) artigo(a) que atingir(em) a nota mínima de 7,0 

(sete) pontos e os que obtiverem nota abaixo deste valor serão automaticamente 

eliminados do certame. 

 

Art. 10º - Após a seleção de que trata o artigo anterior, os trabalhos serão classificados 

para publicação em ordem decrescente de pontuação, até o quantitativo de 20 (vinte) 

artigos. 

 

§ 1º – O artigo que obtiver nota igual ou superior a 7 (sete) não está automaticamente 

classificado para a publicação, ficando na dependência da classificação entre os vinte 

primeiros colocados.  

 

§ 2º - Havendo empate, serão os seguintes os critérios de desempate, na seguinte 

ordem: 

 

a) Maior pontuação obtida no item g; 

b) Maior pontuação obtida no item d; e 

c) Maior pontuação obtida no item e. 

 

Art. 11 – Em alguns casos, poderá(ão) o(s) artigo(s) classificado(s) ser(em) 

encaminhado(s) ao(s) seu(s) respectivo(s) autor(es) para algumas correções 

solicitadas pela Comissão. 

 

Art. 12 - O parecer dos membros da Comissão, é soberano, não sendo, portanto, 

suscetível de recursos e/ou impugnações, tendo em vista sua análise estritamente 

acadêmica.  

 

Art. 13 - A versão do artigo submetido, findo o prazo de correção previsto no 

cronograma desta Chamada por sugestão/solicitação da Comissão, é a final, ou seja, 

não é possível fazer alterações.  



 

  
 

 

VI – DO CRONOGRAMA 

 

Art. 14 -  Os prazos do processo envolvendo a Chamada Pública, estão dispostos no 

Quadro 2. 

 
 

ATIVIDADES DATAS 

Publicação do Edital de Chamada Pública 13/05/2019 

Período de inscrição e submissão de artigo 20/05 a 17/07/2019 

Período de análise dos artigos pela Comissão 17/07 a 30/07/2019 

Envio dos artigos ao(s) autor(es) para Correção 31/07/2019 

Devolução dos artigos corrigidos  Até 14/08/2019 

Divulgação da lista dos artigos selecionados para publicação no Livro 26/08/2019 

Lançamento do Livro 23/10/2019 

Quadro 02 - Cronograma 

 

VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 15 -  Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão.  

 

Art. 16 – Este Edital entra em vigor na data de sua publicação. 

 

 

Linhares, ES, 13 de maio de 2019. 

 

 

 

Original assinado 

RENATA ALVES BATISTA BASSO  

Diretora Acadêmica da Faceli 

 

 

 

 

 



 

  
 

Anexo I 
 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE DIREITOS AUTORAIS 

 

Através deste instrumento, ____________________________________________, 
nacionalidade ________________, estado civil ________________, portador(a) da Carteira de 
identidade RG nº.__________________, inscrito(a) no CPF/MF sob nº 
_________________________________, com endereço à Av./Rua 
______________________________________________________________________, nº. 
_________, município de ________________________________, Estado _______________, 
Telefone:______________________, Email: _______________________________________;  

AUTORIZO a FACULDADE DE ENSINO SUPERIOR DE LINHARES/ES - FACELI – pessoa jurídica 

de direito privado, inscrito no CNPJ nº 07.871.399/0001-25 a utilizar os meus direitos autorais 

em qualquer meio de divulgação, através de livro ou revista, seja escrito ou digital, em 

caráter gratuito e irrevogável, sem ressalvas ou condições, sem qualquer tipo de ônus e sem 

limite de prazo, tudo em relação ao artigo científico de minha autoria com o tema: 

__________________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________ 

_________________________________________________________________________________ . 

A presente autorização é sem qualquer tipo de ônus ou custo financeiro e sem a necessidade 

de notificação a mim, autor, assegurada a divulgação da autoria e o reconhecimento dos 

devidos créditos na forma do Art. 29 e seus incisos da Lei 9.610/98.Por esta ser a expressão 

da minha vontade declaro que autorizo o uso acima descrito sem que nada haja a ser 

reclamado a título de direitos conexos aos direitos autorais ou a qualquer outro, e assino a 

presente autorização em 02 vias de igual teor e forma. 

Linhares/ES, _______ de ___________________ de ___________. 

 

______________________________________ 

Assinatura do(s) Autor(es) 

 



 

  
 

 

Anexo II 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE PLÁGIO 

 

 

 Eu, ____________________________________________________, declaro para os devidos fins que 

o artigo sob o título _______________________________________________________________ 

inscrito na Chamada Pública para submissão de artigos para o livro coletivo sobre “Direito 

Constitucional”, não constitui plágio, total ou parcial. Estou ciente da possibilidade de aplicação de 

sanções administrativas e judiciais, caso seja constatada qualquer forma de plágio.  

Declaro ainda que estou a par do que prevê o Artigo 184 do Código Penal; do Decreto-Lei nº 2.848 de 

7 de dezembro de 1940; da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; e que 

plágio consiste na apropriação e reprodução de obra alheia e sua submissão como trabalho próprio ou 

na inclusão, em trabalho próprio, de ideias, conceitos, textos, tabelas ou ilustrações de outro autor, 

sem dar-lhe o devido crédito, tampouco sem citá-lo como fonte de pesquisa.  

 

 

Linhares, ____/____/_____. 

 

Assinatura do(s) autor(es) 


