EDITAL Nº 02/2020 - NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NO E-BOOK
Este E-book do Direito está com o nome provisório: Atualidades e discussões. Essa publicação é
decorrente do 1° Concurso de Monografia Jurídica-Prêmio Pontes de Miranda realizado no ano
de 2020 pelo Instituto Ibero-americano de estudos acadêmicos e profissionais DOMINUS, sendo
que os cinco primeiros colocados no concurso terão direito a publicar seus trabalhos de forma
gratuito, como premiação. Além desses trabalhos, também serão publicados artigos inéditos na
área do DIREITO, sobre diversos temas atuais.
A seleção dos originais a serem publicados será feita pela Comissão Editorial do E-Book,
escolhida pela Equipe DOMINUS, entre mestres e doutores da área, especialmente pelos
mesmos professores que já participaram na condição de avaliadores do Concurso referido. O
Instituto DOMINUS compromete-se a informar sobre a aprovação ou não dos originais e enviar
as sugestões de modificações dos consultores.
As seguintes instruções e normas para a produção/publicação do E-book devem ser seguidas:
I- Encaminhamento dos originais: O autor deverá encaminhar o material para avaliação para o
E-book, através de sua inscrição no site do Instituto DOMINUS e pagamento da taxa.
II –Revisão dos originais: Antes de encaminhar os originais de seu texto para submissão, o
autor deve submetê-lo a uma rigorosa revisão visando corrigir eventuais erros de linguagem e
digitação e verificar se as normas editoriais foram atendidas em todos os seus detalhes.
III – Apresentação dos originais: Todo material enviado para publicação deverá ser digitado
utilizando o programa Word Formato Rich Text (.doc), de acordo com as normativas constantes
do ANEXO 1.
IV – Direitos autorais: Os autores de textos que serão disponibilizados on-line para acesso no
site do Instituto Dominus, não receberão qualquer forma de pagamento pela sua divulgação e
encaminharão o termo de Cessão de Direitos Autorais (ANEXO II). Por outro lado, o Instituto
Dominus compromete-se a não comercializar o E-book, que uma vez publicado ficará a
disposição do público sem custo algum.
V – Responsabilidade: As opiniões expressas nos textos publicados, assim como eventuais
erros e omissões, serão de exclusiva responsabilidade dos autores, não representando o
pensamento dos membros do Conselho Editorial do E-book Direto: atualidades e discussões.
VI - O ISBN: A despesa para obtenção do ISBN e as providências administrativas visando a
obtenção do número será de responsabilidade do Instituto Dominus.
VII – Da inscrição e prazos:
Período para envio dos artigos: até 30 de junho de 2020.
A inscrição deverá ser realizada no site do Instituto Dominus: http://www.idominus.com.br/
O valor da inscrição será de R$100,00 (cem reais) por artigo.
O artigo somente será encaminhado para o Conselho Editorial após a confirmação do
pagamento.
O arquivo em word deve estar nomeado com o nome do autor principal.
Trabalhos que não atendam as normas serão automaticamente excluídos.
Cada artigo poderá ter, no máximo, 03 autores.

VIII - Sobre o formato do texto:
Os originais devem conter um Resumo de no máximo 15 linhas, seguido de quatro palavraschave. As Ilustrações (gráficos, tabelas, fotos ou imagens), quando totalmente indispensáveis,
devem vir inseridas no texto, na posição adequada para publicação. Todas devem ter título e
apresentar numeração em algarismos romanos.A Bibliografia utilizada deverá ser apresentada
no final. As referências devem ser apresentadas segundo as normas da ABNT.
dessa co

- Fonte Times New Roman, tamanho 11, espaço 1,5, numeração no fim da página à direita, em
algarismos
arábicos
e
alinhamento
justificado.
As seguintes margens devem ser utilizadas: 2,5cm
–
–
deverá conter a breve qualificação do autor, como: formação, profissão e e-mail.
–

-pé

(1.1, 1.2; 1.1.1; 1.2.1);
–
usada no corpo do trabalho;
–
correlativamente numeradas e claramente intituladas em negrito e centralizado, e devem estar
incorporadas no texto, em seu lugar correspondente.
–
-

consultar as Normas ABNT);
–
Equipe Dominus

ANEXO 1
TÍTULO DO ARTIGO EM NEGRITO E MAIÚSCULAS USANDO A
LETRA Times New Roman TAMANHO 14
O artigo digitado em formato doc (Word), deve ter entre 12 e 15 páginas, mais as referências; em
folha A4, margens: 2,5cm e espaçamento 1,5.
Nome completo do autor 1
Nome completo do autor 2
Nome completo do autor 3

PODERÁ USAR ESSE ARQUIVO MODELO PARA ESCREVER O ARTIGO.

RESUMO
Resumo do artigo com no máximo 250 palavras, devendo contemplar objetivo do trabalho, métodos
empregados, resultados e conclusões do trabalho. Usar fonte Times New Roman 11, espaçamento
simples (1,0), alinhamento justificado.
Palavras-chave: até quatro; separadas por ponto e vírgula; em ordem alfabética.

INTRODUÇÃO (NEGRITO + MAIÚSCULAS + CENTRALIZADO)

A introdução deverá apresentar uma breve contextualização do tema, sugerindo-se que os autores
apresentem o problema, os objetivos, e a metodologia. Após uma síntese da estrutura geral do artigo.
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Qualificação do autor e email para contato – no máximo 3 linhas. fulano@fulano.com.br
Qualificação do autor e email para contato – no máximo 3 linhas. fulano@fulano.com.br
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1 TÍTULOS EM NEGRITO E LETRAS MAIÚSCULAS TAMANHO 14
O texto deverá ser redigido em letra tamanho 11 e observar as regras da ABNT e as demais
informações contidas no presente modelo. Os títulos e subtítulos serão alinhados à esquerda. Os itens não
numerados (introdução, conclusão, referências) serão centralizados.

1.1 Subtítulos em negrito, letra 12

2 ORIENTAÇÕES SOBRE AS CITAÇÕES
As citações deverão obedecer ao sistema AUTOR-DATA.
Notas de rodapé, apenas explicativas.

2.1 Citação direta
Transcrição literal do texto de outro(s) autor(es).
Citações com até TRÊS (3) linhas deverão ser escritas normalmente dentro do texto, entre aspas,
e com indicação da fonte em nota de rodapé.
Citações longas (exemplo abaixo), com mais de TRÊS (3) linhas deverão ser digitadas em Fonte
10, espaçamento simples (1,0), sem aspas, e com indicação da fonte junto ao texto e recuo de 4 cm.

2.2 Citação indireta
É o resumo ou a síntese das ideias de um texto/autor. Aparece em forma normal textual, porém a
fonte de onde foi retirada a informação deverá ser indicada.

CONCLUSÃO
(NEGRITO + MAIÚSCULAS + CENTRALIZADO – TAMANHO 14)
A conclusão deverá permitir ao leitor compreender se a proposta apresentada na introdução
foram atendida, bem como poderá ter a opinião do autor.

REFERÊNCIAS
(NEGRITO + MAIÚSCULAS + CENTRALIZADO – TAMANHO 14)
Lista de obras efetivamente citadas no artigo.
Deverá ser formatada conforme a regra 6023 da ABNT:
alinhamento no lado esquerdo
espaço simples
letra tamanho 10
ordem alfabética.

ANEXO 2
CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS DE CARÁTER PATRIMONIAL
Eu, .............................................................................................................................................., abaixo
qualificado,
sob
as
penas
da
lei,
DECLARO
que
o
artigo
denominado
“.......................................................................................................................................................................
..........................................................................................................................................................................
.................................................................................................................................”, é de minha autoria e
exclusiva responsabilidade e em caso de aprovação do seu conteúdo pelo Conselho Editorial do E-book
do Direito do DOMINUS Instituto Ibero-Ameriacano de Estudos Acadêmicos e profissionais, que fica
desde já, em caráter definitivo, por si ou por terceiros, autorizada a divulgá-lo em parte ou no todo, sem
fins comerciais, da melhor forma que julgarem, publicando o mesmo de forma on-line no site do
DOMINUS, portanto no formato digital, inclusive no formato de mini-book, se assim entender viável,
como também por meio de publicação ou disponibilização dos respectivos textos na rede mundial de
computadores, autorização essa que se dá de forma gratuita, sendo que não receberei por parte do
DOMINUS qualquer renumeração, pagamento ou indenização.
Autorizo a publicação do citado artigo contendo a indicação do meu endereço de e-mail abaixo citado.
Por último, em face da presente cessão, que é feita em favor Do DOMINUS, com sede no Rio Grande do
Sul-Brasil, me comprometo a não publicar o presente artigo por qualquer meio, nem autorizar quem
quer que seja a disponibilizar ou manter disponível o conteúdo do artigo objeto desta cessão, mesmo
parcialmente, salvo na forma de excertos que facilitem sua divulgação em sites de instituições de ensino,
blogs ou em qualquer outro meio, especialmente na internet, a partir da assinatura do presente termo.
Por estar de acordo antecipado com as condições definidas pelo (s) referido (s) autor(es) do texto e/ou
artigo, respondo a presente mensagem eletrônica, anuindo com os termos expostos para que surta os
efeitos legais necessários.
Ciente e de Acordo:
Local e data:_________________, ____/____/2020

___________________________
Assinatura
Nome:
..........................................................................................................................................................................
OBS: Pedimos a gentileza que esta autorização seja preenchida, assinada, digitalizada e encaminhada ao
seguinte e-mail: contato@idominus.com.br

