CHAMADA PÚBLICA PARA CAPÍTULO DE LIVRO
Em continuidade a sua política de publicação, o Centro Interdisciplinar de
Pesquisa em Educação e Direito, associação sem fins lucrativos, está recebendo
artigos para compor o livro “Brazil: institutions, development and justice”.
O CIPED trabalha para promover e divulgar a produção de conhecimento
interdisciplinar. Baseado na experiência combinada de pesquisadores, professores,
estudantes e voluntários colaboradores do CIPED, são conduzidos estudos
interdisciplinares disponibilizando em acesso público, dados confiáveis sobre
questões transversais da atualidade. Destacamos que o Centro de Pesquisa dispõe
de Avaliadores externos, compostos por respeitados pesquisadores nacionais e
internacionais.
A publicação inclui livro em formato digital (e-book) com ISBN e DOI, dos
12 (doze) trabalhos que melhor forem avaliados.
Os manuscritos deverão ser enviados, exclusivamente, para o email
ascomciped@gmail.com.
Os trabalhos encaminhados para publicação deverão ser inéditos,
redigidos, exclusivamente, em Inglês, os quais serão publicados após a
apreciação dos pesquisadores, que analisarão a pertinência temática e relevância
científica dos trabalhos através do parecer de dois avaliadores, cujas áreas de
competência estejam relacionadas com o tema da pesquisa. Os nomes dos referees
permanecerão em sigilo, omitindo-se também, perante estes, os nomes dos
autores, obedecendo aos critérios de avaliação cega por pares.
TÓPICOS RECOMENDADOS
Colaboradores são bem vindos para submeter capítulos que possuam
conexão com o título do livro e os seguintes tópicos:








Acesso à justiça
Compliance, ética e responsabilidade social
Desenvolvimento no Brasil
Eficiência institucional e contas públicas
Judicialização da Política
Regulação econômica e lobby
Transparência e confiança nas instituições públicas brasileiras

ARTIGOS
Os textos deverão ser encaminhados diretamente ao e-mail da Assessoria
de Comunicação do CIPED, com identificação completa e acompanhados de ficha
de identificação dos autores e documento com cessão de direitos autores, assinado
pelos autores, em arquivos separados.
Os trabalhos devem ser apresentados em word for windows, em formato A4,
espaçamento 1,5 justificado, com margens esquerda e direita de 3 cm, margens
superior e inferior de 2 cm. Devem ser digitados em fonte Times New Roman,
tamanho 12 (doze). As páginas deverão ser numeradas no canto superior à direita.
Os artigos podem apresentar resultados de trabalhos de investigação e/ou
reflexão teórico-metodológica, não ultrapassando 20 (vinte) páginas.
Na primeira página do trabalho devem constar:
a) Título do artigo e subtítulo(em caixa alta, Times New Roman, 12, negrito
e centralizado);
b) Dados sobre o(s) autor(es) (nome do autor - em Times New Roman 12,
centralizado e negrito, com indicação em nota de rodapé do maior título
universitário, a instituição a que pertence e endereço eletrônico que possa
ser publicado) e, em arquivo separado, além desses dados completos, o
endereço para correspondência e telefone para contato.
Os trabalhos poderão conter até 3 (três) autores, com no mínimo um dos
autores sendo doutor. A titulação mínima exigida para submissão de artigos é
especialista.
ABSTRACT (Times New Roman 12, espaçamento simples)
O resumo deve ser apresentado uma linha após o nome do autor, na língua
do texto. Para a redação e o estilo do resumo, observar as orientações da NBR
6028. Não ultrapassar 250 palavras (10 linhas).
KEYWORDS
Correspondem às palavras que identificam o conteúdo do trabalho. Em uma
linha após o resumo, apresentar no máximo 3 (três) palavras separadas por ponto
(.) que permitam a adequada indexação do trabalho. Após duas linhas, iniciar o
texto do trabalho.
REFERÊNCIAS
Conforme ABNT NBR 6023/2002, referenciar só o que foi citado no texto no
final do artigo em ordem alfabética. O conteúdo e a exatidão das referências dos
trabalhos publicados nesta revista serão de inteira e exclusiva responsabilidade do
(s) autor (es).
TABELAS E FIGURAS
As tabelas deverão ser numeradas sequencialmente, com algarismos
arábicos, na ordem em que forem citadas no texto (devendo o título precedê-las).

Quadros são identificados como tabelas, seguindo uma única numeração em todo o
texto.
As ilustrações (fotografias, desenhos gráficos etc.) serão consideradas
figuras. Também devem ser numeradas consecutivamente, com algarismos
arábicos, na ordem em que foram citadas no trabalho, com o título imediatamente
abaixo da figura.
OBSERVAÇÕES GERAIS
Os autores cujo trabalho for aprovado deverão contribuir com R$ 15,00
(quinze reais) para despesas relativas ao depósito do trabalho junto a Fundação da
Biblioteca Nacional (ISBN) e registro junto a CrossRef (DOI).
CRONOGRAMA
02 Jun, 2017: Fim das Submissões
16 Jun, 2017: Divulgação dos Trabalhos aprovados
30 Jun, 2017: Envio das revisões requeridas
15 Jul, 2017: Submissão final do capítulo
01 Set, 2017: Publicação
DÚVIDAS
Dúvidas e submissões devem ser encaminhadas para:
ascomciped@gmail.com

