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Convocatória para submissão de artigos científicos 

 

 

A Coordenação Científica do seminário “30 

anos da Constituição de 1988: um olhar sobre 

os direitos das mulheres”, composta por Aline 

Osorio, Christine Peter, Fabiane Oliveira, Nina 

Pencak, Paula Pessoa e Raquel Andrade, 

apresenta edital para submissão de artigos 

científicos. Os participantes concorrerão ao 

Prêmio ELAS – edição Débora Diniz. 

 

1. APRESENTAÇÃO 

1.1. O evento é organizado pela associação Elas Pedem Vista, em conjunto 

com um grupo de assessoras de Ministros do Supremo Tribunal Federal (STF). 

Conta, ainda, com o apoio da Advocatta, empresa júnior da Universidade 

de Brasília (UnB), e da Torre Comunicação e Estratégia. 

O objetivo é promover o debate sobre os direitos das mulheres desde a 

promulgação da Constituição em 1988 até os dias atuais. Pretende-se refletir 

acerca das conquistas obtidas e dos desafios encontrados durante as três 

décadas de vigência da Carta Magna, mediante a abordagem de 

diferentes temas como direitos políticos, direitos sexuais e reprodutivos, 

direitos de personalidade e violência contra a mulher. 

1.2. O Prêmio ELAS – edição Débora Diniz, criado para incentivar a produção 

de literatura específica sobre os assuntos que serão abordados no seminário, 

será conferido aos dois melhores artigos científicos escritos por uma(um) 

estudante de Direito e por uma(um) bacharel em Direito e será entregue no 

encerramento do seminário, a ser realizado no dia 12/11/2018, no Auditório 

Joaquim Nabuco na Faculdade de Direito da UnB. 

1.3. Os artigos científicos deverão versar sobre um dos seguintes temas, 

sempre sob a ótica dos direitos das mulheres: 

a) Direitos políticos; 

b) Direitos sexuais e reprodutivos; 

c) Direitos da personalidade; 

d) Violência contra a mulher. 
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1.4. Os artigos científicos deverão:  

a) 1ª categoria: ser de autoria única de estudante de graduação em 

Direito de qualquer universidade oficialmente reconhecida no país. 

Cada candidata(o) poderá concorrer com apenas um trabalho;  

b) 2ª categoria: ser de autoria única de bacharel em Direito por 

qualquer universidade oficialmente reconhecida no país. Cada 

candidata(o) poderá concorrer com apenas um trabalho; 

1.5. O Comitê de Avaliação dos artigos científicos enviados pelas(os) 

candidatas(os) será composto pelas coordenadoras científicas do 

seminário: Aline Osorio, Christine Peter, Fabiane Oliveira, Nina Pencak, Paula 

Pessoa e Raquel Andrade. 

1.6. Na avaliação, serão consideradas a qualidade do texto, da abordagem 

e da pesquisa, bem como a atualidade, a originalidade, a relevância e a 

pertinência dos artigos científicos em relação aos temas descritos no item 

1.2. 

 

2. PRAZO DA CHAMADA  

Os artigos científicos deverão ser enviados até a data limite de 05/11/2018, 

sob pena de não serem apreciados. 

 

3. CONFLITOS DE INTERESSE E FINANCIAMENTO DA PESQUISA  

Na submissão dos artigos científicos, as(os) autoras(es) são responsáveis por 

reconhecer e revelar eventuais conflitos de interesse que possam ter 

influenciado na redação do trabalho, podendo tais conflitos ser de natureza 

pessoal, comercial, política, acadêmica e financeira. Caso haja 

financiamento da pesquisa, deve-se indicar a fonte financiadora em nota 

de rodapé no início do texto. 

 

4. NORMAS DE PUBLICAÇÃO  

4.1. Os artigos científicos deverão apresentar: 

a) título centralizado, em português e em inglês; 

b) resumo em português e em inglês de até 500 (quinhentos) 

caracteres, acompanhados de palavras-chave (de 3 a 5). 

c) sumário do artigo científico, sucedido pelo corpo do texto. 

d) ao final, deverão ser incluídas as referências bibliográficas utilizadas. 
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4.2. Os artigos científicos deverão ser escritos de acordo com os seguintes 

padrões: 

a) formato da página: A4; 

b) tamanho do texto: mínimo de 10 (dez) e máximo de 20 (vinte) 

páginas, incluídas as referências bibliográficas; 

c) margens da página: superior e esquerda: 3,0 cm; inferior e direta: 2,0 

cm; 

d) fonte para o corpo do texto, citações e sumário: Times New Roman, 

normal, tamanho 12, espaçamento 1,5 (antes e depois 0pt); 

e) fonte para as notas de rodapé: Times New Roman, normal, tamanho 

10, espaçamento simples (antes e depois 0pt);  

f) os destaques ao longo do texto deverão ser feitos em itálico, bem 

como as referências a palavras em língua estrangeira; 

g) as citações deverão seguir os padrões formais recomendados pela 

ABNT na NBR 10520, sendo as referências feitas em notas de rodapé. Na 

primeira citação de um mesmo autor, a referência completa da obra 

deverá constar na nota, indicando-se também a página. Para as 

citações subsequentes, na nota somente se indicará o sobrenome do 

autor em letras maiúsculas, seguido de vírgula e da expressão “op. 

cit.,”, seguida da página. Caso haja várias obras de um mesmo autor 

citadas no texto, após a expressão “op. cit.” será necessário indicar o 

ano de publicação; 

h) as citações a decisões judiciais deverão conter, nesta ordem: o 

tribunal de origem do caso, o órgão julgador, a classe processual, o 

número do processo, a data de julgamento e a data de publicação. A 

revisão ortográfica e gramatical, bem como a observância das normas 

de publicação aqui expostas e das constantes das regras da ABNT 

serão de responsabilidade das(os) autoras(es). 

OBSERVAÇÃO: as coordenadoras científicas do seminário incentivam que, 

ao elaborar seus artigos científicos, as(os) candidatas(os) procurem, sempre 

que possível, lançar luz sobre a produção científica e técnica feminina. 

 

5. ENVIO DOS ARQUIVOS  

5.1. Os artigos científicos deverão ser enviados para 

elasnaconstituicao@gmail.com nos formatos PDF e DOC. 

5.2.  Além dos arquivos dos artigos científicos, as(os) autoras(es) deverão 

encaminhar para elasnaconstituicao@gmail.com um terceiro arquivo 

mailto:elasnaconstituicao@gmail.com
mailto:elasnaconstituicao@gmail.com
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apartado no formato DOC, contendo seus dados de identificação, a saber 

e na seguinte ordem: nome, RG, CPF, breve biografia (profissão, titulação e 

instituição que conferiu os títulos), telefone e e-mail. 

5.3. As(os) candidatas(os) deverão encaminhar, também em formato DOC, 

declaração de ineditismo do artigo apresentado e declaração de cessão 

de direitos autorais. 

ATENÇÃO: nos arquivos dos artigos científicos, não poderá haver – em 

hipótese alguma – identificação das(os) autoras(es), sob pena de não 

apreciação do trabalho. 

 

6. INEDITISMO  

A Coordenação Cientifica somente analisará artigos inéditos (vide item 5.3) 

e poderá devolver o trabalho às(aos) autoras(es) com sugestões de 

alterações. 

 

7. DIREITOS AUTORAIS  

7.1. O conteúdo dos artigos científicos é de exclusiva responsabilidade das(os) 

autoras(es). 

7.2. A eventual publicação dos artigos científicos estará condicionada ao 

envio da declaração de ineditismo e da cessão dos direitos autorais, 

documentos a serem encaminhados pelas(os) autoras(es) (vide item 5.3). 

 

8. DATAS IMPORTANTES  

8.1. 17/09/2018: publicação da convocatória para submissão dos artigos 

científicos; 

8.2. 05/11/2018: prazo final para submissão dos artigos científicos; 

8.3. 12/11/2018: divulgação dos ganhadores do Prêmio ELAS – edição 

Débora Diniz. 

 

Brasília, 21 de setembro de 2018. 

 

 

Coordenação Científica do seminário “30 anos da Constituição de 1988: 

um olhar sobre os direitos das mulheres” 


