
 

EDITAL DE INSCRIÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA O LIVRO DE 
COLETÂNEA DO GRUPO DE PESQUISA JUSTIÇA INTERNACIONAL E DIREITOS 

HUMANOS (LAPRI ASCES-UNITA) 
 
A coordenação do grupo de pesquisa Justiça Internacional e Direitos Humanos (LAPRI 
ASCES/UNITA), torna público o presente edital de seleção de artigos científicos a serem 
publicados em um livro de coletânea em formato “e-book”. As pessoas interessadas em 
enviar trabalhos científicos para publicação deverão seguir as orientações contidas neste 
edital. 
 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

1. A submissão de trabalhos científicos deve seguir as regras do presente edital e serem 
realizadas no período de 15 de dezembro de 2021 a 15 de fevereiro de 2022.  
 

DA INSCRIÇÃO 
 

2. A submissão de artigos científicos se dará através do envio do arquivo no modelo em 
anexo, formato “word” ou “pdf” para o formulário disponível, no qual deve ser 
preenchidas as informações ali solicitadas. 
  

3. Serão aceitos trabalhos científicos inéditos ou não-inéditos, no último caso, desde que 
indicada expressamente a fonte da primeira publicação. 
 

4. O pagamento da taxa de inscrição deverá ser feito após a divulgação dos resultados dos 
artigos aprovados, o montante a ser pago será definido conforme orçamento da editora 
responsável pela publicação. A importância será relativa a cada trabalho inscrito. 
 

5. A Comissão Científica da coletânea tem poderes para redirecionar o trabalho científico 
para um eixo temático diferente do indicado na inscrição, conforme sua avaliação da 
pertinência e aderência à temática.  

 
6. O envio de trabalhos científicos é aberto para estudantes de graduação e pós-

graduação de quaisquer instituições, bem como demais profissionais e pesquisadores 
das Ciências Humanas e Sociais Aplicadas. Os artigos deverão ser encaminhados a 
partir do formulário constante no seguinte link: 
https://forms.gle/vZZeRXWBC8SXSbWw7  

 
7. Cada participante poderá inscrever até 01 (um) trabalho científico como autor(a) 

principal e até 02 (dois) como coautor(a)(es). 
 

8. Cada trabalho poderá ser assinado por autor(a)(es), coautor(a)(es) e professor(a)(es) 
orientador(a)(es) (se houver), somando 4 (quatro) pessoas que assinam o trabalho.  

 
9. Não há limite de número de trabalho para orientador(a)(es), estes são dispensados do 

pagamento da taxa de inscrição. 
 

10. Somente serão aceitos trabalhos relacionados aos seguintes eixos temáticos: 
01 – Violência Estatal e Direitos Humanos; 
02 – Povos Indígenas e Direitos Humanos; 
03 – Políticas Públicas e Direitos Humanos; 

mailto:xxxxxx@asces,edu.br
https://forms.gle/vZZeRXWBC8SXSbWw7


 

04 – Justiça de Transição e Direitos Humanos; 
05 – Democracia e Direitos Humanos; 
06 – Cultura e Direitos Humanos; 
07 – Movimentos Sociais na América Latina e Direitos Humanos; 
08 – Meio Ambiente e Direitos Humanos; 
09 – Refugiados e Direitos Humanos; 
10 – Decolonialidade e Direitos Humanos. 

 
DA FORMATAÇÃO DO ARTIGO CIENTÍFICO 

 
11. O Artigo Científico, deverá ter entre 10 e 20 páginas, incluindo as referências e ser 

inédito, o trabalho deve seguir o modelo e instruções constantes no Anexo. 
 

DA AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS 
 

12. Todos os trabalhos serão enviados para a Comissão Científica da coletânea, com 
competência comprovada nas temáticas do evento e composta por docentes da 
ASCES/UNITA e/ou pessoas convidadas.  
 

13.  Serão selecionados pela Comissão Científica até 30 (trinta) melhores trabalhos 
científicos recebidos, considerando os seguintes critérios: a) aderência aos eixos 
temáticos; b) obediência às normas deste edital e da ABNT; c) qualidade e 
aprofundamento do conteúdo; d) qualidade das referências utilizadas; e) respeito à 
ortografia e normas gramaticais.  

 
14.  A lista final de trabalhos selecionados será divulgada no portal da ASCES-UNITA, na 

página oficial do LAPRI ASCES-UNITA, nas redes sociais e através de carta de aceite 
enviado por email, até o dia 15 de março de 2022. 

 
15.  Eventuais correções nos artigos científicos devem ser realizadas conforme as 

indicações e prazos fixados pela Comissão Científica, sob penalidade de não publicação 
do trabalho. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 
16.  A inscrição implica no reconhecimento e na aceitação, pelo proponente, de todas as 

condições previstas neste Edital. 
 

17. As disposições e instruções contidas nas normas de orientação para elaboração dos 
trabalhos constituem parte do presente Edital. 

 
18. Casos omissos serão solucionados conforme determinação da Comissão Científica. 

 
19.  Para esclarecimentos de dúvidas e/ou mais informações, reportar-se através do e-mail 

emersonassis@asces.edu.br. 
Caruaru, 15 de dezembro de 2021.  

 
 

COMISSÃO CIENTÍFICA 
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ORIENTAÇÃO PARA ELABORAÇÃO DOS TRABALHOS CIENTÍFICOS 
 

ANEXO I  
O artigo científico deverá ter entre 10 e 20 páginas, contendo os elementos abaixo 
discriminados, páginas em formato A4, com 3 cm de recuo na parte superior e à esquerda e 
2 cm na parte inferior e à direita. Não é necessário usar o timbre da ASCES-UNITA. 

 

TÍTULO DO TRABALHO (ARIAL, 14, CENTRALIZADO, NEGRITO) 

 

Nome do Autor(a) (1) 
Instituição a qual é vinculada 

Email 
 

Nome do Coautor(a) (se houver) (2) 
Instituição a qual é vinculada 

Email 
 

Nome do Coautor(a) (se houver) (3) 
Instituição a qual é vinculada 

Email 
 

Nome Completo do Orientador(a) (não é obrigatório) (4) 
Instituição a qual é vinculada 

Email 
 

Observação: O nome completo de autor(a)(es) e orientador(a)(es) devem ser inseridos na 

fonte Arial, tamanho 12 e centralizado. A indicação da instituição e o email, deve constar na 

fonte Arial, tamanho 10, centralizado e em itálico. O artigo deve ser entregue no formulário 

do GT em formato “word” ou “pdf”, tamanho A4, com margens superior e esquerda de 3 cm 

e margens de 2 cm inferior e direita. 

 

RESUMO: 

O resumo deverá utilizar a fonte Arial, tamanho 12 e justificado, no máximo 300 (trezentas) 
palavras, espaçamento entrelinha 1,0 (simples) e apresentar uma visão geral do artigo, o 
foco do artigo, metodologia, os objetivos e os resultados obtidos. 
 
Palavras-Chaves: mínimo de 3 e máximo de 5 palavras ou termos específicos, separados 
por ponto (.).  
 

O trabalho deve ser estruturado nos seguintes tópicos:  

 

1. INTRODUÇÃO 



 

Na introdução deve ser apresentada a justificativa da pesquisa, o objetivo geral e os 

objetivos específicos. Assim como no desenvolvimento do artigo, o texto deve ser escrito 

utilizando a fonte Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. No início 

de cada parágrafo o recuo deve ser de 1,25 cm.  

 

2. METODOLOGIA 

Na metodologia deve constar o tipo de pesquisa, instrumentos de coletas de dados e 

técnicas para análise. Assim como no desenvolvimento do artigo, o texto deve ser escrito 

utilizando a fonte Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. No início 

de cada parágrafo o recuo deve ser de 1,25. O artigo deve usar o sistema de citação autor-

data, sendo vedada a utilização de notas de rodapé, salvo como notas explicativas. Notas 

explicativas devem ser usadas excepcionalmente para informações complementares como 

traduções ou termos específicos. Para as citações indiretas, recomenda-se utilizar apenas 

autor e ano, para as citações diretas, autor, ano e necessariamente deve constar o número 

da página. As citações de até três linhas, deve vir entres aspas (“”), em fonte Arial tamanho 

12, as citações diretas com mais de três linhas em fonte Arial tamanho 10, espaçamento 

entrelinhas 1,0 (simples) e recuo de 4 cm.  

 

3. DISCUSSÃO OU DESENVOLVIMENTO 

Esse tópico poderá ser subdivido em subtópicos, que deverá constar em caixa alta tamanho 

12 e em negrito. Assim como no desenvolvimento do artigo, o texto deve ser escrito 

utilizando a fonte Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. No início 

de cada parágrafo o recuo deve ser de 1,25. O artigo deve usar o sistema de citação autor-

data, sendo vedada a utilização de notas de rodapé, salvo como notas explicativas. Notas 

explicativas devem ser usadas excepcionalmente para informações complementares como 

traduções ou termos específicos. Para as citações indiretas, recomenda-se utilizar apenas 

autor e ano, para as citações diretas, autor, ano e necessariamente o número da página. As 

citações de até três linhas, deve vir entres aspas (“”), em fonte Arial tamanho 12, as 

citações diretas com mais de três linhas em fonte Arial tamanho 10, espaçamento 

entrelinhas 1,0 (simples) e recuo de 4 cm. 

 

4. RESULTADOS 

Apresentar os resultados das análises iniciais – quando tratar-se de pesquisas em 

andamento e resultados finais quando tratar-se de pesquisa concluída, deverá ter relação 



 

com os objetivos apresentados na introdução. O texto deve ser escrito utilizando a fonte 

Arial, tamanho 12, justificado e espaçamento entrelinhas de 1,5. 

 

REFERÊNCIAS  

As citações das referências no corpo do texto devem seguir a modalidade autor-data, e 

completa nas referências finais, obedecendo às normas estabelecidas pela ABNT. Somente 

podem ser indicados nas referências, as obras citadas expressamente no corpo do texto do 

artigo. As referências devem estar elencadas em ordem alfabética, com espaço entrelinhas 

1,0 (simples) e alinhamento à esquerda.  

 

 


