
 
 

COMISSÃO DE DIREITO MILITAR – CDM 

 

EDITAL Nº 01/2021 – CDM 

CHAMADA DE TRABALHOS PARA COMPOR O E-BOOK  
“REFLEXÕES SOBRE A ATUAÇÃO MILITAR NO ENFRENTAMENTO DA 

PANDEMIA DE COVID-19 NO BRASIL” 
 
 
 

1. APRESENTAÇÃO  
 

1.1 A coletânea “Reflexões sobre a atuação militar no enfrentamento da pandemia de 

covid-19 no Brasil” é promovida pela OAB/CE, por meio da Comissão de Direito Militar 

(CDM/OAB-CE), em parceria com a Comissão de Educação Jurídica (CEJ/OAB-CE), 

e organizada pelas pesquisadoras e advogadas Susi Castro Silva, Renata Amaral 

Madeiro Sampaio, e Vanessa Batista de Oliveira. A coletânea tem a finalidade de 

reunir artigos de informação, resenhas de palestras, e artigos científicos que 

comporão capítulos da obra, elaborados a partir dos conhecimentos, dados, 

informações e experiências compartilhados no âmbito do Encontro Nacional das 

Comissões de Direito Militar da OAB (ENCDM/OAB 2021), que ocorreu nos dias 20 e 

21 de maio de 2021, e cuja gravação encontra-se disponível no canal da OAB/CE no 

YouTube:  

Dia 1: https://www.youtube.com/watch?v=fa1tM3O30oc ; e 

Dia 2: https://www.youtube.com/watch?v=G5yF6v-qCWo&t=1330s . 

 

1.2 Nesse contexto, no intuito de ampliação do intercâmbio de conhecimentos em 

Direito Militar e áreas afins entre os participantes do ENCDM/OAB 2021, a 

comunidade científica e a sociedade, a CDM/OAB-CE torna público o presente 

EDITAL para a seleção de artigos, em conformidade com os termos a seguir.  

 

2. COMPOSIÇÃO TEMÁTICA DA OBRA  
 

2.1 Os artigos e as resenhas deverão possuir ligação direta com os temas 

apresentados no ENCDM/OAB 2021, sob a temática geral “Reflexões sobre a atuação 

https://www.youtube.com/watch?v=fa1tM3O30oc
https://www.youtube.com/watch?v=G5yF6v-qCWo&t=1330s


 
 

militar no enfrentamento da pandemia de covid-19 no Brasil”, com foco em Direito 

Militar, mas podendo abordar de forma complementar outras áreas do conhecimento;  

 

2.2 A coletânea será composta de três sessões: 

Sessão 1 - Apresentação; 

Sessão 2 - Artigos de informação e resenhas; 

Sessão 3 - Artigos científicos. 

 

3. PARTICIPAÇÃO DA SELEÇÃO 
 

3.1 Poderão submeter artigos e resenhas na presente seleção os participantes do 

ENCDM/OAB 2021 e quaisquer outros interessados, desde que preenchidos os 

requisitos dispostos no presente EDITAL, e cumpridas as regras de ordem 

metodológica e de aderência às temáticas apresentadas no ENCDM/OAB 2021; 

 

3.2 As submissões são gratuitas, sendo permitidas coautoria de até três autores, e 

cada autor poderá figurar na composição de até duas submissões;  

 

3.3 Não serão aceitos trabalhos que contenham conteúdo pejorativo, discriminatório, 

que façam apologia a atos ilícitos, nem que incitem preconceito e ódio, conforme 

parecer do CONSELHO EDITORIAL; 

 

3.4 O conteúdo dos trabalhos deverá ser inédito, devendo ser escrito em português, 

em fonte Times New Roman, tamanho 12; alinhamento justificado, sem separação de 

sílabas, com espaçamento entrelinhas de 1,5; início do parágrafo a 2,0 cm na régua 

do Word; notas de rodapé somente explicativas, em fonte tamanho 10; margem 

superior e esquerda de 3 cm; margem inferior e direita de 2 cm; 

 

3.4.1 As resenhas poderão ter no mínimo 4, e no máximo 10 páginas de conteúdo, 

citando no mínimo 6 referências, e devendo conter: I – Título centralizado; II – Autoria 

alinhada à direita, com qualificação profissional em nota de rodapé; III – Introdução 

(apresentação de dados de identificação da palestra, do minicurrículo do palestrante, 



 
 

e da temática abordada); IV – Desenvolvimento (apresentação do conteúdo da 

palestra, e do posicionamento do autor da resenha); V – Conclusão; VI – Referências;  

 

3.4.2 Os artigos de informação poderão ter no mínimo 6, e no máximo 12 páginas 

de conteúdo, citando no mínimo 10 referências, e devendo conter: I – Título 

centralizado; II – Autoria alinhada à direita, com qualificação profissional em nota de 

rodapé; III – Introdução (apresentação contextual da informação a ser relatada); IV – 

Desenvolvimento (apresentação dos dados e das fontes de forma objetiva e sem 

opiniões do autor); V – Conclusão; VI – Referências;  

 

3.4.3 Os artigos científicos poderão ter no mínimo 10, e no máximo 20 páginas de 

conteúdo, citando no mínimo 20 referências, e devendo conter: I – Título centralizado; 

II – Autoria alinhada à direita, com qualificação profissional em nota de rodapé; III – 

Introdução (apresentação do contexto histórico, do objeto de estudo, dos objetivos 

gerais e específicos, e da metodologia aplicada na pesquisa); IV – Desenvolvimento 

(apresentação dos dados, da análise, e dos resultados da pesquisa); V – Conclusão 

(análise sobre os resultados encontrados); VI – Referências; 

 

3.5 As citações e as referências devem obedecer às regras da ABNT (NBR 

10520/2002 e NBR 6023/2002); e o sistema de chamada das referências das citações 

diretas e/ou indiretas será o autor-data NBR (10520/2002), sendo as notas de rodapé 

somente explicativas (NBR 6022/2003);  

 

3.6 Os trabalhos deverão ser submetidos em dois arquivos no formato WORD, sendo 

um deles COM e o outro SEM a identificação do autor e coautor(es);  

 

3.7 No campo “assunto” do e-mail com a submissão do trabalho deverá constar 

“Submissão de trabalho para o e-book do ENCDM/OAB 2021”; e no texto do e-mail 

devem ser fornecidas as seguintes informações: a) Nome completo do autor e 

coautores (se houver); b) Título do artigo; c) Nível de escolaridade; d) Sessão para a 

qual se destina o trabalho (ver tópico 2.2); e) Currículo resumido; f) Informações para 

contato (e-mail, número de WhatsApp e endereço). 



 
 

4 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE ARTIGOS  

 

4.1 Os trabalhos serão submetidos ao crivo do CONSELHO EDITORIAL, que avaliará 

se os trabalhos obedecem às normas da ABNT, se mantêm pertinência temática com 

o objeto do presente EDITAL e se possuem qualidade técnica e relevância prática e 

teórica. 

 

5 CALENDÁRIO DA SELEÇÃO 

 

5.1 Os artigos deverão ser submetidos até o dia 31 de julho de 2021 para o endereço 

eletrônico cdmoabce@gmail.com, em formato DOC ou ODT; 

 

5.2 A avaliação pela comissão avaliadora (blind peer review), e a divulgação dos 

pareceres através dos e-mails dos autores, serão realizadas até o dia 19 de setembro 

de 2021; 

 

5.3 Os pareceres poderão ser de “não aprovado”, “aprovado”, ou “aprovado com 

ressalvas”. No caso de “aprovado com ressalvas”, os autores deverão realizar as 

modificações requeridas até o dia 30 de setembro de 2021; 

 

5.4 A divulgação pública do resultado final da seleção contendo a lista dos artigos 

aceitos para a publicação ocorrerá na data provável de 11 de outubro de 2021, através 

do instagram @direitomilitar.oabce e via e-mail. 

 

6 DIREITOS AUTORAIS 

 

6.1 Ao submeterem os artigos, os autores declaram ser titulares dos direitos autorais, 

respondendo exclusivamente por quaisquer reclamações relacionadas a tais direitos, 

bem como autorizam a CDM/OAB-CE, sem ônus, a publicar os referidos textos em 

qualquer meio, inclusive eletrônico, sem limitações quanto a prazo, território, ou 

qualquer outra. A Comissão fica também autorizada a adequar os textos ao formato 



 
 

de publicação e a modificá-los para garantir o respeito à norma culta da língua 

portuguesa;  

 

6.2 Após a submissão do trabalho, não será admitida a substituição ou a alteração do 

seu conteúdo;  

 

6.3 A propriedade intelectual de cada autor será resguardada na coletânea em 

questão, e será feito um único registro ISBN com todos os trabalhos do e-book;  

 

6.4 O interessado em publicar na coletânea deverá obrigatoriamente preencher o 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO, anexo a este EDITAL; 

 

6.5 O livro será publicado no formato digital, em plataforma e-book com registro de 

ISBN; 

 

6.6 A CDM/OAB-CE poderá convidar um ou mais professores e/ou juristas, com larga 

experiência e notório saber jurídico, para integrar a obra como convidado.  

 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

7.1 Ao submeter o trabalho o autor aceita as disposições do presente EDITAL em sua 

totalidade;  

 

7.2 Os casos omissos nesse EDITAL serão analisados e solucionados pela 

CDM/OAB-CE, que estará à disposição para esclarecer eventuais dúvidas por meio 

do e-mail cdmoabce@gmail.com . 

 

 

Fortaleza – CE 

 

Susi Castro Silva 

Presidente da Comissão de Direito Militar da OAB/CE 

mailto:cdmoabce@gmail.com


 
 

ANEXO 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 

Eu, _____________________________________________ (autor / 

instituição), (nacionalidade), (profissão), inscrito(a) no CPF (ou CNPJ) sob o nº 

xxx.xxx.xxx-xx, domiciliado(a) (ou com sede) à Rua xxxxxxxxxxxx, número, bairro, 

Cidade/Estado, CEP xxxxx-xxx, pelo presente termo, autorizo a Comissão de Direito 

Militar da OAB/CE a publicar, na obra coletiva por esta organizada, denominada 

“Reflexões sobre a atuação militar no enfrentamento da pandemia de covid-19 no 

Brasil”, trabalho escrito, de minha autoria, intitulado(a) “________________________ 

________________________________________________”, cedendo-lhe os direitos 

patrimoniais de autor dele decorrentes. 

Declaro que o trabalho escrito objeto da presente cessão de direitos 

patrimoniais é de minha autoria e que assumo, portanto, a responsabilidade que me 

cabe pelo seu conteúdo, devendo, contudo, a Comissão de Direito Militar da OAB/CE 

garantir que os conceitos e o pensamento aí expressos permaneçam fiéis aos 

originais. 

Declaro ainda estar ciente de que a obra coletiva acima nominada será 

submetida ao CONSELHO EDITORIAL, a quem caberá decidir sobre a viabilidade de 

sua publicação, estando, pois, a validade do presente documento condicionada à 

aprovação da publicação da referida obra pelo CONSELHO EDITORIAL. 

Por ser verdade, firmo o presente e dou fé. 

 

Cidade/Estado, xx de xxxxxxxx de 2021. 

 

 

 

____________________________________________ 

NOME DO(A) AUTOR(A) 

NOME DA INSTITUIÇÃO 

 


