17ª Edição do Seminário Internacional Transdisciplinar de Teses e
Dissertações
10 ANOS da Escola Superior de Justiça - ESJUS

Edital para publicação do volume de comemoração aos 10 anos
Prezados juristas e doutores(as), vocês fazem parte da nossa história! Pensando nisso, a
ESJUS e o IESLA têm o prazer de apresentar a vocês a 17ª Edição do Seminário Internacional
Transdisciplinar de Teses e Dissertações, que acontecerá nos dias 19, 20 e 21 de Outubro de 2017.
Convidamos

a

todos

vocês

para

se

inscreverem

enquanto

há

vagas,

pelo

e-mail:

academico@esjus.com.br.
Na ocasião, acontecerá o lançamento da nossa Edição de Ouro da Revista Superior de
Justiça, um volume comemorativo que irá representar os 10 anos da Escola Superior de Justiça.
A Revista Superior de Justiça trabalha lado a lado com alunos e profissionais evidenciando
potenciais e contribuindo de maneira sistêmica com o meio científico e jurídico. Nesta visão, a
revista tem o objetivo de dar fluidez à produção científica de juristas de um modo geral e também
dos nossos doutorandos e mestrandos em universidades estrangeiras parceiras da ESJUS.
A direção da revista é feita pela Dra. Sara Bernardes, presidente do Conselho Editorial da
Revista, doutora em Ciências Jurídicas e Sociais e Pós-doutoranda em Psicologia Social, e do
Promotor de Justiça Joaquim Miranda, que possuem vasta experiência na área acadêmica e
contribuem de maneira efetiva para sua construção, e claro, e se completa com um conselho
editorial renomado. O interessado em publicar o seu artigo poderá remeter o seu trabalho para a
apreciação pelo Conselho Editorial.

Inscrição: de 20 de Julho de 2017 a 11 de Setembro de 2017
Divulgação do resultado: 25/Setembro/2017
Lançamento da Revista: 20/ Outubro/2017

REGRAS GERAIS DE PUBLICAÇÃO

A Revista Superior de Justiça é uma publicação impressa semestral e tem sua conversão em
modo online três meses após o lançamento da versão impressa. A Edição de Ouro da Revista Superior
de Justiça contará com três seções: artigos de doutrina, jurisprudência comentada e legislação de
interesse. Os temas tratados serão: Direito Civil, Direitos da Personalidade, Direitos das Obrigações,
Responsabilidade Civil, Direitos Reais e Direitos de Família e Sucessões. A revista ficará
disponibilizada no portal da ESJUS: www.esjus.com.br.
Lembramos a todos que a revisão e a correção gramatical dos textos são de inteira
responsabilidade dos autores e que não seremos responsáveis por eventuais erros ou pela realização
de qualquer revisão nos artigos. Os artigos são de tema do Direito Civil e podem ser escritos nos
seguintes idiomas: português ou espanhol. Os artigos deverão obedecer à estrutura abaixo indicada.

1.

Da Submissão:

1.1.

O artigo científico: Deve-se encaminhar o artigo via e-mail para:

contato@edicoessuperiores.com.br até o dia 11 de Setembro de 2017.
1.2.

O artigo DEVE ser inédito. Não aceitaremos artigos que já tenham sido publicados.

1.3.

Formatação do artigo:

1.3.1. Espaço entre linhas: 1,5

1.3.2. Número de páginas do artigo: mínimo de 07 (sete) páginas e máximo de 15 (quinze) páginas
(incluindo tabelas e figuras). Por favor, nos enviem o artigo em um arquivo com extensão.doc,
compatível com o editor de texto Microsoft Word.
1.3.3. Fonte: Times New Roman, tamanho 12; os parágrafos devem iniciar a 2 cm da margem;
tamanho do papel A4, deve ter margem superior de 3 cm, e inferior 2, esquerda 3 cm e direita 2 cm.

1.3.4. Citações: conforme Normas da ABNT.

1.4. O artigo deverá conter os tópicos citados e na sequência abaixo:

1.4.1. Título
1.4.2. Autor(es)
1.4.3. Resumo (Português e Espanhol)
1.4.4. Palavras-chave
1.4.5. Introdução
1.4.6. Desenvolvimento (o artigo propriamente dito)
1.4.7. Conclusão
1.4.8. Referências

1.5. Orientação para elaboração do artigo:

1.5.1. Título: Deve estar em letra maiúscula e centrado: subtítulos se houver, à esquerda (com
parágrafo de 1,0 cm);

1.5.2. Autor(es): Deve-se colocar por extenso, centrado abaixo do título, um embaixo do outro, em
ordem alfabética crescente, seguido de índice numérico, que será repetido no rodapé, onde deve
constar a titulação, vínculo do(s) autor(es) e endereço eletrônico para correspondência sobre o
artigo. Se houver orientador(es), esse(s) deve(m) ser indicado(s), com as devidas informações
conforme acima.

1.5.3 Resumo: no máximo 250 palavras;

1.5.4 Palavras-chave: cinco no máximo, separadas entre si por ponto;

1.5.5 Introdução: parte inicial do artigo, onde devem constar as delimitações do assunto tratado os
objetivos da pesquisa e outros elementos necessários para situar o tema do artigo.

1.5.6 Desenvolvimento: Parte principal do artigo, que contém a exposição ordenada e
pormenorizada do assunto tratado. Divide-se em sessões e subseções que variam em função da

abordagem do tema e método.

1.5.7 Conclusão: Parte final do artigo na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos
objetivos e hipóteses.

Não é obrigatório que as palavras “Introdução” e “Conclusão” apareçam explicitamente no
corpo do artigo. A palavra “Desenvolvimento” não deve aparecer no corpo do artigo.

1.5.8 Referências: seguir as Normas da ABNT.

2. Do Processo Seletivo:

2.1. Os artigos serão recebidos até o prazo estabelecido pela Diretoria, não podendo ser
prorrogado.

2.2. A Diretoria homologará, para participação no processo de avaliação, apenas os artigos que
estiverem em pleno acordo com as normas de publicação da Revista.

2.3. A Diretoria publicará relação de artigos aceitos para publicação. Entretanto, os artigos
somente serão publicados após o cumprimento de todas as etapas previstas neste documento.

2.4. Os artigos recebidos para o processo de seleção poderão ser avaliados por um parecerista
Ad Hoc.

2.5. No caso do artigo aceito para publicação, o(s) autor(es) fará(ão) as correções sugeridas pelo
parecerista. Erros nesta versão definitiva são de total responsabilidade do(s) autor(es). A não
entrega da versão corrigida no prazo estabelecido caracterizará a retirada do artigo do processo.

2.6. No caso do artigo não ser aceito para publicação, o autor será comunicado, não cabendo
recurso.

2.7. O conteúdo dos artigos é de responsabilidade exclusiva do autor (es).

2.8. Os artigos recusados ficarão à disposição para retirada do(s) autor(es) junto a Diretoria pelo
prazo de 15 (quinze) dias, a contar do recebimento do parecer pelo(s) autor(es).

2.9. Fornecer-se-á gratuitamente uma revista por artigo, independentemente do número de autores.

2.10. O (s) autor (es) que obtiverem a aprovação dos seus artigos se obrigam a adquirir no mínimo
dez exemplares da Revista impressa por um preço reduzido de acordo com a tabela da Editora
responsável.

Dra. Sara M. A. Gouveia Bernardes

ESCOLA SUPERIOR DE JUSTIÇA
Diretoria de Pesquisa/Editora Edições
Superiores Presidente Conselho Editorial

