
 
 

 

EDITAL DE SUBMISSÃO DE TRABALHOS PARA O LIVRO 
 
 
A Fundação de Estudos Sociais do Paraná – FESPPR, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, torna pública a abertura de inscrições e estabelece normas 
relativas à publicação de artigos científicos derivados dos Trabalhos Monográficos de 
Conclusão de Curso – TCC, do Curso de Direito, aprovados nos semestres 2019/2 e 
2020/1. 
A publicação será realizada em livro virtual destinado unicamente para divulgar a 
pesquisa que vem sendo realizada pelas/os alunas/os e professores da instituição, 
promovendo a integração ensino-pesquisa-extensão entre o corpo discente e docente, 
no âmbito da graduação. 
 
 
1. DO PÚBLICO ALVO 

1.1 Alunas/os de graduação em Direito da FESP e as/os professores orientadores que 
manifestarem interesse. 

  
2. DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

2.1 O registro e recebimento dos trabalhos ocorrerá exclusivamente por intermédio da 
submissão online, mediante preenchimento do formulário e envio do trabalho 
disponibilizado no link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ifuKCrBq30quzpqHAYLGel0
WDYrDcM9MmzdMV_h_ou1UQktVU1dPN0kyRFZDMzk1TTVXV0JCRUFCNS4u. 
2.2 A avaliação dos artigos será realizada pela equipe editorial, composta pelos 
professores abaixo indicados.  
2.3 Podem submeter trabalhos as/os alunas/os aprovadas/os na disciplina de TCC 
referente aos semestres 2019/2 e 2020/1, que obtiveram aprovação com o grau entre 
9,5 (nove e meio) e 10,0 (dez). 
2.4 Os artigos deverão ser apresentados pela/o aluna/o, em coautoria com a/o 
professor orientador do TCC. 
 
3. CRONOGRAMA 

3.1 A submissão dos trabalhos deve acontecer entre os dias 14 de outubro a 4 de 
novembro de 2020. 
3.2 Avaliação dos trabalhos submetidos: 5 a 10 de novembro de 2020. 
3.3 Publicação do livro com os trabalhos selecionados: 16 a 20 de novembro de 2020. 
 
4. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

4.1 O Artigo deverá: 
a) possuir de 15 (quinze) a 20 (vinte) páginas em documento do Word (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; margem: superior 
e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm); 
b) apresentar introdução, desenvolvimento, considerações finais e referências; 
c) conter título em português, fonte Times New Roman, tamanho 14, alinhamento 
centralizado e negrito; 
d) o sistema de chamada das referências das citações diretas ou/e indiretas deverá 
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ser autor-data, sendo as notas de rodapé somente explicativas (NBR 6022/2003); 
e) conforme as “Normas de Apresentação de Trabalho Científico da FESPPR”, os 
títulos, subtítulos e sub-subtítulos devem ser alinhados à esquerda e conter um texto 
relacionado a eles; 
f) palavras em língua estrangeira inseridas no artigo deverão estar em itálico; 
g) não poderá constar sumário nem o número de páginas no artigo; 
h) as referências devem constar ao final do artigo científico e serão contabilizadas 
nos patamares mínimo e máximo das páginas. 
i) demais instruções poderão ser prestadas posteriormente pela equipe editorial do 
livro a ser divulgada nos meios oficiais de comunicação da instituição; 
4.2 Os arquivos devem ser enviados em formato WORD (.doc ou .docx) e PDF. O 
envio de arquivo em outro formato será desconsiderado. 
4.3 O desrespeito a estas normas acarretará a imediata desclassificação do artigo 
submetido para a publicação no livro. 
 
5. DO ENVIO DOS TRABALHOS 

5.1 O preenchimento do formulário e envio do trabalho deve ser realizado pelo link 
https://forms.office.com/Pages/ResponsePage.aspx?id=ifuKCrBq30quzpqHAYLGel0
WDYrDcM9MmzdMV_h_ou1UQktVU1dPN0kyRFZDMzk1TTVXV0JCRUFCNS4u. 
 
6. CRITÉRIOS DE ESCOLHA DOS TRABALHOS 

6.1 O livro conterá, no máximo, 20 (vinte) artigos, selecionados pela comissão editorial 
dentre os artigos recebidos. 
6.2 Os critérios para aprovação da publicação serão: preenchimento das normas 
contidas no edital, relevância e inovação do tema e, atualidade da pesquisa. 
6.3 A comissão editorial se reserva ao direito de aprovar e publicar somente os artigos 
que preencham todos os critérios acima elencados. 
 
7. DAS REGRAS GERAIS 

5.1 Todos os autores do trabalho são responsáveis pela veracidade e idoneidade da 
produção científica, cabendo à estes a responsabilidade integral pela publicação do 
material indicado, garantindo a veracidade e autenticidade do conteúdo. 
5.2 Autores mantém os direitos autorais e concedem ao livro o direito de primeira 
publicação, sem qualquer contraprestação pecuniária ou qualquer outro tipo de 
vantagem por parte da instituição, editora, dos organizadores ou equipe editoral. 
5.3 A comissão editoral será formada pelos professores: Carlos Strapazzon, Elaine 
Oshima, Fábio Pendiuk, Gabriela Buzzi e Gilson Bonato. 
 
Curitiba/PR, outubro de 2020. 
 
 

Gilson Bonato 
COORDENAÇÃO DO CURSO 
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