
EDITAL PARA SELEÇÃO DE TRABALHOS COMPLETOS PARA PUBLICAÇÃO NOS 

ANAIS DO I CONGRESSO DE DIREITO PROPRIEDADE INTELECTUAL E 

DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO-SOCIAL EM FORMA DE ARTIGO CIENTÍFICO

1. DO ENVIO E RECEBIMENTO DOS TRABALHOS COMPLETOS

1.1 Das datas e endereço para envio

Os trabalhos completos referentes aos resumos aprovados nas

apresentações do evento deverão ser enviados para o endereço de e-

mail geppides@gmail.com a partir da data de publicação deste edital

até 23h59 do dia 10 de agosto de 2018.

1.2 Do título do e-mail

O e-mail deverá constar em seu título “ARTIGO – TRABALHO

COMPLETO – título do trabalho”.

1.3 Da confirmação de inscrição dos trabalhos

Quando da inscrição dos trabalhos, os autores receberão uma

confirmação de inscrição via e-mail em até 48 horas úteis.

1.4 Da necessidade de apresentação

Somente serão aceitos para publicação trabalhos apresentados no I

Congresso de Direito Propriedade Intelectual e Desenvolvimento

Econômico-Social, em acordo com o edital referente aos resumos e

apresentações, previamente disponibilizado.

1.5 Do resultado

A lista de trabalhos aprovados será disponibilizada via redes sociais e e-

mail dos autores até o dia 15 de setembro de 2018.



2. DOS TRABALHOS COMPLETOS

Os artigos deverão corresponder ao trabalho apresentado no evento,

devendo seguir as seguintes orientações:

a) O arquivo deverá ser enviado em formato “.doc”, compatível com

Microsoft Word 97/2000/XP/2003. É vedado o envio em formato

“.pdf” ou outros formatos.

b) Utilizar as regras de margem definidas pela ABNT: esquerda e

superior – 3 cm; direita e inferior – 2 cm;

c) Deverá ser redigido em idioma português brasileiro, de acordo com

as normas do novo acordo ortográfico;

d) Deverá conter entre 12 e 20 laudas;

e) Deverá estar redigido em letra Times New Roman, tamanho 12, com

exceção das notas de rodapé, que deverão estar redigidas em

tamanho 10;

f) O espaçamento deverá ser de 1,5 entre as linhas, com exceção das

notas de rodapé e citações longas, cujo espaçamento entre linhas

deverá ser simples (1,0);

g) Não deverá haver espaçamento entre parágrafos;

h) Com exceção das referências, alinhadas à esquerda, o alinhamento

do texto deverá ser justificado;

i) Os parágrafos deverão ter espaçamento inicial de 1,25 cm.

j) O título deverá estar centralizado, em caixa alta, utilizar fonte Times

New Roman, tamanho 14, e com espaçamento posterior de 24 pt;

k) Abaixo do título, deverá constar o nome dos autores (formato:



SOBRENOME, Nome), alinhados à direita, em itálico, sendo que,

nos casos de coautoria, os nomes dos autores deverão constar em

linhas distintas, na ordem alfabética do último sobrenome.

l) A titulação dos autores deverá constar em notas de rodapé indicadas

por asterisco, distintas para cada um dos coautores, indicando a

instituição de fomento à pesquisa, caso presente, além da indicação

do link para currículo na plataforma Lattes. Não serão admitidos

trabalhos de autores que não possuam currículo Lattes atualizado.

m) As palavras-chave deverão constar imediatamente abaixo dos nomes

dos autores, com a expressão “Palavras-chave” em negrito,

respeitado o espaço de 01 (uma) linha entre os dois elementos, em

letras minúsculas (com exceção de nomes próprios) e sem qualquer

formatação (negrito, itálico, sublinhado), sendo aceito o máximo de 4

(quatro), separadas por ponto;

n) Os artigos deverão conter dois resumos, um em português e outro

em inglês, ambos com tamanho mínimo de 100 (cem) e máximo de

250 (duzentas e cinquenta) palavras, justificado e sem qualquer linha

entre parágrafos, devendo o texto constar imediatamente abaixo das

palavras-chave (ou keywords), respeitado o espaço de 1 (uma) linha

entre estas e o texto. Não poderá ser utilizado na totalidade o

resumo enviado para a primeira fase do evento, visto que este

possuía tamanho mínimo de 250 e máximo de 500 palavras.

o) O artigo deverá conter seções de Introdução, Considerações Finais e

Referências;

p) O título Introdução deverá estar alinhado à esquerda e destacado do

texto e do resumo por um espaço anterior e posterior de 24 pt, bem

como nos títulos das seções seguintes;

q) Todas as citações diretas com tamanho superior a 3 (três) linhas

deverão constar sem aspas, com deslocamento de 4 cm, fonte



Times New Roman, tamanho 11 com espaçamento simples (1,0)

entre linhas;

r) As referências deverão estar alinhadas à esquerda, com espaçamento

simples (1,0) entre linhas e 1 (uma) linha de espaço entre cada

referência. O nome da obra deverá estar em negrito e seus dados

deverão estar dispostos segundo as normas da ABNT.

s) Todas as citações deverão ser realizadas em acordo com as regras

da ABNT (NBR 10520/2002), assim como as referências (NBR

6022/2003). O sistema de chamada das referências das citações

diretas e/ou indiretas deve ser autor-data (NBR 10520/2002), sendo

as notas de rodapé somente explicativas (NBR 6022/2003), nunca

referenciais.

t) Caso o trabalho inclua apêndices, anexos e/ou figuras, seu limite de

páginas será de 25, desde que respeitado o limite máximo de 20

páginas de conteúdo escrito, sendo as outras 5 para inclusão de tais

documentos. Além disso, trabalhos com imagens que não incluam

autorização expressa de divulgação e publicação em seu envio (em

arquivo “.pdf”) não serão publicados.

u) O trabalho deverá estar de acordo com as normas de publicação da

UNESP, campus de Franca. Clique aqui para mais informações.

v) A organização disponibilizará, em seu website oficial, um template

exemplificativo da formatação do artigo, visto que artigos fora das

regras de formatação serão sumariamente reprovados pela

Comissão Científica. Clique aqui para acessar o arquivo.

3. DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS COMPLETOS

3.1 Dos critérios de avaliação

Serão utilizados como critérios de avaliação, sob pena de

desclassificação do trabalho e não publicação:

http://www.franca.unesp.br/#!/publicacoes/normas-para-publicacao/
https://drive.google.com/open?id=18tk5E6nYcaRaOrUJQgdwRqtJEnJF4zzT


a) Originalidade do trabalho e relevância do tema para a linha temática

escolhida;

b) Pertinência do título e sua adequação ao trabalho;

c) Indicação do problema, corroboração de hipótese e justificativa;

d) Consistência teórica, com utilização de marco teórico e, caso se

aplique, utilização correta de citações;

e) Indicação de materiais e metodologia utilizados, condizentes com a

finalidade do trabalho e seus possíveis resultados;

f) Correlação entre objetivos, dados, problema e conclusões;

g) Conclusão com resposta adequada ao problema proposto;

h) Estruturação do artigo adequada à proposta e às exigências do item

2 deste documento;

i) Qualidade na redação, incluindo coerência e coesão em todo o texto;

j) Utilização correta da linguagem culta.

3.2 Das possíveis avaliações

Serão três as possibilidades de avaliação: (A) aprovado; (B) aprovado

com ressalvas; e (C) reprovado.

I - Caso o trabalho seja aprovado com ressalvas, será conferido prazo

de 7 (sete) dias, a contar da data do envio do parecer científico, para

que o autor realize o reenvio do mesmo com as devidas correções para

uma nova avaliação pelo mesmo parecerista da Comissão Científica.

II – Caso o trabalho seja reprovado, não haverá oportunidade para

correção.



4. DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS ANAIS

4.1 Da autorização

Ao submeter seus trabalhos às Comissões Organizadora e Científica do

evento, os autores selecionados autorizam a publicação dos trabalhos

nos Anais do I Congresso de Direito Propriedade Intelectual e

Desenvolvimento Econômico-Social.

4.2 Dos meios de divulgação e publicação

Os Anais serão publicados em formato eletrônico (“.pdf”), contando com

ISSN e disponibilizados através site do evento.

5. DA PUBLICAÇÃO E DIVULGAÇÃO EM LIVRO

5.1 Da autorização

Ao submeter seus trabalhos às Comissões Organizadora e Científica do

evento, os autores selecionados declaram que possuem ciência quanto

à publicação dos 12 (doze) melhores trabalhos em formato de livro e

autorizam a publicação de seus trabalhos na obra denominada

“Propriedade Intelectual e Desenvolvimento Econômico-Social”.

5.2 Dos meios de divulgação e publicação

O livro dos melhores trabalhos será publicado em formato eletrônico

(“.pdf”) e também em forma física, contando com IBSM, e será

distribuído a outras universidades pela Comissão Organizadora de

forma gratuita.

6. CONSIDERAÇÕES FINAIS

6.1 Quaisquer alterações ao presente edital serão comunicadas através

das redes sociais, em especial a página do Facebook do GEPPIDES,

bem como por e-mail para aqueles que já tenham enviado seus

trabalhos quando da alteração.



6.2 Das possíveis dúvidas e questionamentos

Caso existam quaisquer questões não previstas ou dúvidas não

sanadas pelo presente edital, eventuais questionamentos deverão ser

encaminhados via e-mail para geppides@gmail.com ou via mensagem

inbox pela página do Facebook.


