COMISSÃO DE EDUCAÇÃO JURÍDICA

EDITAL 01/2021 - CEJ
CHAMADA DE ARTIGOS PARA COMPOR O E-BOOK “IMPACTOS DA
PANDEMIA NA EDUCAÇÃO JURÍDICA”

1. APRESENTAÇÃO
A Coletânea “IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO JURÍDICA” (título
provisório) é promovida pela OAB/CE, por meio da Comissão de Educação
Jurídica, em parceria com a ESA/CE, além da Comissão de Compliance,
Comissão de Educação e Cidadania, Comissão da Mulher Advogada da
OAB/CE e com a startup de pesquisa e consultoria acadêmica Petit Comité de
Recherche, e organizada pelos pesquisadores Vanessa Batista de Oliveira,
Jana Maria Brito Silva, Phelipe Bezerra Braga e Danilo Castelo Branco Teles
de Menezes.
O projeto tem a finalidade de apresentar artigos científicos que comporão
capítulos da obra, trazendo resultados de relevantes pesquisas intrínsecas à
educação jurídica e possibilitando a ampliação do intercâmbio de conhecimento
entre os pesquisadores integrantes, a comunidade científica e a sociedade.

2. TEMÁTICA
2.1. Os artigos científicos deverão possuir ligação direta com a educação
jurídica, podendo abordar outras áreas do conhecimento de forma
complementar.
2.2. Linhas de Concentração:
2.2.1. Direito e novas tecnologias digitais;

2.2.2. Novos métodos de ensino jurídico;
2.2.3. A internacionalização do ensino jurídico;
2.2.4. Pesquisa e extensão na formação jurídica.

3. PARTICIPAÇÃO
3.1. Poderão participar todos e quaisquer interessados em publicar na
coletânea “IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO JURÍDICA”, desde que
preenchendo os requisitos dispostos no Edital 01/2021, cumprindo as regras de
ordem metodológica e de aderência às temáticas apresentadas.
3.2. A Comissão de Educação Jurídica da OAB-CE encoraja e fomenta o envio
de artigos de pessoas componentes de minorias sociais, tais quais mulheres,
negros, pessoas trans, PCD (Pessoa com Deficiência), imigrantes ou
indígenas.
3.3. As inscrições são gratuitas.
3.4. Não serão aceitos trabalhos que contenham conteúdo pejorativo,
discriminatório, que façam apologia ao uso de drogas ilícitas, ao crime ou a
qualquer outro ato de repúdio social. Não serão aceitos trabalhos que incitem o
preconceito e o ódio.

4. CALENDÁRIO
4.1. Submissão dos Trabalhos e Preenchimento da ficha de inscrição:
01/03/2021 a 26/03/2021;
4.2. Avaliação prévia (desk review): 29/03/2021 a 02/04/2021;
4.3. Avaliação pela comissão avaliadora interna (blind peer review): 05/04/2021
a 23/04/2021;
4.4. Divulgação dos pareceres: negativo, positivo ou com ressalvas, mediante
indicação das modificações formais que deverão ser realizadas: 26/04/2021;
4.5. Reenvio dos artigos aceitos com ressalvas, para nova avaliação, em
função das alterações indicadas: 03/05/2021;
4.6. Divulgação do resultado final com os artigos aceitos para publicação:
31/05/2021.

5. CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO/SELEÇÃO DE ARTIGOS
5.1. Questões formais, com atendimento às regras metodológicas.
5.2. Aderência ao tema, com o desenvolvimento do texto e a relevância do
tópico abordado.

6. SUBMISSÃO
6.1. O texto de artigo científico deve ter entre 10 (dez) e 15 (quinze) laudas e
observar as seguintes regras: Estrutura do Artigo: Título - Centralizado. Breve
Sumário Autoria(s) - alinhada à direita, com indicação de breve currículo em
nota de rodapé. Resumo - deve ter de 200 (duzentas) a 500 (quinhentas)
palavras. Palavras-chave - de 3 a 5 palavras, separadas por ponto e alinhadas
à esquerda. Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e Referências.
Referências - relação das obras citadas no artigo, alinhadas à esquerda,
seguindo o formato da ABNT NBR 6023 - 2002. As citações diretas e indiretas
devem ser realizadas no próprio texto, seguindo sistema autor-data, como nos
exemplos: Segundo Bobbio (1998, p. 54) ou após a citação (BOBBIO, 1998, p.
54). Formatação: Documento: formato Word (doc/docx) Espaços Entre linhas –
1,5pt; Entre parágrafos - 6pt; Entre título e texto - 6pt; Entre linhas das notas de
rodapé – simples; Entre linhas da citação longa – simples; Entre linhas de uma
mesma referência – simples; Entre uma referência e outra - 6pt; Entre o texto e
a citação longa - 6pt Início de parágrafo -1,0 cm na régua do Word Citação
longa (mais de 3 linhas) - 4,0 cm de recuo na régua do Word Fonte: Times new
roman Texto: 12; Citação longa: 10; Nota de rodapé explicativa: 10; Títulos: 12;
caixa alta negrito e Subtítulos: 12; Caixa baixa negrito Sub-subtítulos: 12; caixa
baixa itálico e Sub-subsubtítulos: 12; caixa baixa sublinhado e Referências 12:
(destaque para títulos das obras em negrito) Margens: esquerda: 3.0 cm direita:
2,0 cm superior: 3,0 cm inferior: 2,0 cm.
6.2.O artigo deverá ser enviado ao e-mail: cej@oabce.org.br, com o título
“SUBMISSÃO DE ARTIGO – EBOOK CEJ”, junto a outro arquivo em Word
contendo os dados de identificação do autor. Serão aceitos manuscritos
inéditos em português.
6.2.1. Os dados de identificação são: a) Nome completo do autor e do trabalho;
b) Data de nascimento; c) E-mail; d) Trabalhos anteriores, caso os tenha
(livros, trabalhos científicos publicados e/ou apresentados, eventos dos quais
participou na condição de organizador, etc.; e) Endereço de domicílio, com
CEP; f) Minibiografia de no máximo dez linhas; g) Currículo Lattes atualizado
da data de submissão, em PDF.
6.3. No ato da submissão, deverá o autor indicar, no corpo de texto do e-mail, a
temática da qual se vincula o artigo submetido.

6.4. O interessado em publicar na coetânea deverá, sob pena de não avaliação
do artigo submetido, preencher ficha de inscrição no período de submissão.
Link para acesso ao formulário, de preenchimento obrigatório:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScJ7KwWYdi61e9Ap2qiRN1KGOL
KTopsVz85LXzP03SByyad3Q/viewform?usp=sf_link.

7. DIREITOS AUTORAIS E INVESTIMENTOS
7.1.A propriedade intelectual de cada autor será resguardada na coletânea em
questão. Será feito um único registro ISBN com todos os trabalhos do livro.
7.2. Os autores participantes comprometem-se arcar com a produção da
Coletânea “IMPACTOS DA PANDEMIA NA EDUCAÇÃO JURÍDICA”, pagando
valor fixo por artigo publicado, a ser estabelecido em reunião e divulgado
mediante aditivo ao Edital 01/2021.
7.2.1. A comissão organizadora se responsabiliza por contratar profissional de
revisão.
7.2.1.1. A comissão organizadora auxiliará e fará intervenções no processo de
revisão.
7.2.1.2. Os custos com a revisão dos trabalhos serão de responsabilidade de
cada autor.
7.2.1.3. Para os artigos em coautoria, o valor continuará a ser depositado
integralmente, tendo em vista o valor fixo por artigo, sendo os custos rateados
pelos coautores entre si, de forma que não seja necessária a intervenção da
organização nesse trâmite de rateamento.
7.3. O interessado em publicar na coletânea deverá, conforme já disposto
neste Edital, preencher formulário de inscrição em que consentirá com o uso de
seus dados pessoais sensíveis, única e exclusivamente para fins de
participação na seleção de artigos para composição do e-book.
7.4 O livro será publicado no formato digital, em plataforma e-book com registro
de ISBN, com possibilidade de ser impresso. A Comissão Organizadora poderá
convidar um ou mais professores/juristas, com larga experiência e notório
saber jurídico, para integrar a obra como convidado.

8. DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS
8.1. A comissão organizadora estará disponível para esclarecer eventuais
dúvidas por meio do e-mail: cej@oabce.org.br.
8.2. É importante que o autor esteja disposto a aceitar revisões e alterações em
seu texto para que ele se adeque à coletânea.
8.3. Ao enviar o artigo, o autor mostra-se de acordo com o edital em sua
totalidade.
8.4. O título da coletânea está sujeito a alterações futuras, antes da publicação.
8.5 Os casos omissos nesse edital serão analisados e solucionados pela
comissão organizadora em tempo hábil.

Fortaleza – CE

Vanessa Batista de Oliveira
Presidente da Comissão de Educação Jurídica da OAB/CE

