Congresso Internacional de Direito Alternativo
A organização do Congresso de Direito Alternativo informa a abertura de prazo para envio de
artigos científicos referentes ao Congresso. Os artigos para apresentação e publicação devem
ser enviados até o dia 07 de outubro de 2011.

Normas para apresentação dos artigos:
01. Os artigos deverão ser inéditos e enviados até o dia 07/10/2011 para o email
mda@cesusc.edu.br.

02. Os trabalhos são cedidos sem custo pelos seus autores ao Congresso de Direito Alternativo,
que poderá publicá-los com referência aos nomes dos autores e do evento.

03. Os resumos dos artigos selecionados serão publicados em meio eletrônico na página do
Congresso (www.cesusc.edu.br/direitoalternativo) e os artigos na íntegra serão
disponibilizados em CD.

04. Os artigos deverão ter entre 10 e 20 páginas e observar as normas da ABNT, serem
redigidos com o tipo ARIAL, corpo 12, espaçamento 1,5cm e as referências no sistema AUTORDATA.

05. Os artigos deverão conter, obrigatoriamente, sob pena de não serem aceitos: a) TÍTULO,
em caixa alta e centralizado); b) abaixo do título, o nome do autor, com deslocamento à direita
e nota de rodapé com sua qualificação; c) SUMÁRIO, com os capítulos do artigo; d) Resumo; e)
Abstract; f) palavras-chave, e, g), key words. O modelo é o seguinte:
TRABALHO. TÍTULO DO TRABALHO
Autor*
SUMÁRIO: 1 INTRODUÇÃO. 2 TÍTULO DA SEÇÃO. 3 TÍTULO DA SEÇÃO. 4 TÍTULO DA SEÇÃO.
5 CONCLUSÃO. REFERÊNCIAS.
RESUMO/ABSTRACT
PALAVRAS-CHAVE/KEY WORDS

* Curriculum resumido do Autor

06. Os trabalhos serão avaliados por uma comissão com base nos seguintes critérios: 1)
estrutura; 2) clareza no desenvolvimento do tema; 3) conteúdo; 4) aderência ao tema
do Congresso.

07. Os autores serão notificados sobre o resultado da avaliação via e-mail.

08. Em caso de co-autoria, deve-se indicar o nome do co-autor.

09. Os artigos são cedidos sem custo pelos seus autores ao Congresso.

10. A publicação dos trabalhos nos Anais depende da sua aprovação pela comissão
organizadora e apresentação do mesmo no Congresso.

11. A apresentação do(s) artigo(s) deve ser feita pessoalmente pelo(s) Autor(es). Em caso de
co-autoria, a apresentação pode ser feita por apenas um dos Autores.

12. Os artigos serão apresentados em até 15 minutos.

