
 
   INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E RELIGIÃO - IBDR  

Sede Administrativa: Av. Caí, 634 – Porto Alegre/RS – Brasil (CEP 90.810-120) / Sede Histórica: Rua da Consolação, 896 – São Paulo/SP - Brasil 
 

www.ibdr.org.br – www.dignitas.ibdr.org.br 
1 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E RELIGIÃO 
 
 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO DE LIVRO 
 
 
 

O INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO E RELIGIÃO - IBDR torna 
público o presente edital de CHAMADA DE ARTIGOS ACADÊMICOS visando a 
seleção de artigos científicos de professores, pesquisadores e estudantes de graduação e 
pós-graduação para composição dos capítulos do livro “JUSTIÇA E RELIGIÃO”, com 
as temáticas abordadas na 3ª. Jornada Virtual de Estudos em Direito e Religião, evento 
que ocorrerá no período de 24 a 28 de maio de 2021, nos seguintes termos. 
 
 
1. INSCRIÇÃO E PARTICIPAÇÃO 
 
1.1. A participação no Concurso é gratuita e aberta a todo e qualquer interessado, desde 
que esteja regularmente inscrito na 3ª Jornada Virtual de Direito e Religião do IBDR: 
tema Justiça e Religião, e que se cumpram os requisitos estabelecidos nesse edital. 

1.2. Os artigos poderão ser inscritos individualmente ou em coautoria, sendo, nessa 
hipótese, permitido o máximo de 02 (dois) autores por trabalho.  

1.3. Cada participante poderá inscrever (individualmente e/ou em co-autoria) apenas 01 
(um) trabalho no evento.  

1.4. Os artigos deverão versar, necessariamente, sobre uma das seguintes temáticas: 

I – O papel da religião na efetivação da justiça e da cidadania; 

II – O ativismo judicial e a (In)segurança jurídica; 

III – A função do Poder Judiciário na estabilização da justiça e religião; 

IV – Desafios da implementação dos Direitos Humanos no Brasil e efetividade da 
justiça; 

V – A importância da religião na teoria da justiça. 
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2. RECEBIMENTO DOS ARTIGOS E REQUISITOS 
 
2.1. Para participação, os    artigos    deverão   ser    encaminhados    para    o     e-mail  
contato@ibdr.org.br,  desde a publicação deste edital até o dia 15/06/2021. 
 
2.2. No corpo do e-mail devem constar: o nome completo do(s) autor(es) do artigo, os 
respectivos telefones e o mini currículo. 
 
2.3. O artigo deverá ter no mínimo 12 (doze) e, no máximo, 25 (vinte e cinco) laudas. 
 
2.4. O arquivo, com o artigo, deverá ter o formato “.doc” ou “.docx compatível com 
Microsoft Word; margens das páginas superior e esquerda iguais a 2 cm, e das páginas 
inferior e direita iguais a 2 cm; texto em fonte Times New Roman, tamanho 12   e 
espaçamento entre linhas 1,25. 
 
2.5.  O artigo deverá conter os seguintes itens, observadas as especificações do item 3.2: 
 

I – Título do trabalho em   caixa alta, centralizado e em   negrito. Se houver subtítulo, 
inserir dois pontos após o título e escrevê-lo em seguida, na mesma linha, e em caixa 
baixa; 

II – Nome completo do(s) autor(es), abaixo do título, observado o espaço de uma 
linha entre título e o(s) nome(s) do(s) autor(es), alinhado à direita, em itálico e sem 
negrito. Em caso de coautoria, os nomes dos autores deverão estar escritos em linhas 
diferentes, na ordem alfabética do primeiro nome; 

III – Indicação da temática, nos termos do item 1.4 deste edital. 

IV – Apresentação sucinta (titulação e vínculo institucional) e e-mail do(s) 
autor(es), em nota rodapé, inserida logo após o nome completo do autor, com a 
mesma fonte do texto, mas com   tamanho 10   e espaçamento simples entre linhas.  
Nesse rodapé, deve-se indicar também, quando for o caso, a instituição de fomento 
à pesquisa; 

V - Texto do artigo, imediatamente após a indicação da temática, saltando-se uma 
linha entre os itens, justificado, com   recuo da primeira linha de cada parágrafo de 
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1,5 cm, sem inserção de qualquer linha em   branco ou espaçamento especial antes 
e depois dos parágrafos. 

VI – O texto do artigo deverá ter, no mínimo, necessariamente: introdução, 
desenvolvimento e conclusão, sendo que a introdução e conclusão indicado como 
subtópicos. 

VII – Referência bibliográficas, ao final do artigo e em ordem alfabética, seguindo 
este padrão: SOBRENOME, Nome. Título da Obra. Tradução (se houver), Edição, 
Cidade: Editora, ano. 

2.6. A forma de citação no texto deverá seguir o padrão de referência da obra e autor na 
nota de rodapé, fonte 8 e times new roman.  

2.7. Citações diretas: i) com menos de 4 linhas: devem ser inseridas no texto, seguir o estilo 
de formatação do texto, entre aspas; ii) com mais de 4 linhas: devem estar em parágrafo 
isolado, letra Times New Roman tamanho 10, recuo de 4cm no parágrafo, espaçamento 
duplo entre parágrafos, não colocar entre aspas. 

2.8. Os artigos devem ser redigidos em português, e devem ser inéditos e não estarem, no 
momento, sendo objeto de apreciação por quaisquer outros meios de publicação impressa.  

 
 
3. AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
 
3.1. Os artigos selecionados serão publicados no livro “Justiça e Religião”, cedendo os 
autores desde logo os direitos patrimoniais sobre seus textos, de forma gratuita. 
 
3.2. Os autores cujos artigos forem selecionados, serão comunicados das demais etapas. 
 
 
4. DISPOSIÇÕES FINAIS 
 
4.1. Qualquer alteração realizada nesse edital será divulgada no site do IBDR. 
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4.2. Eventuais questões não previstas nesse edital serão solucionadas pela Diretoria 
Executiva do IBDR e quaisquer esclarecimentos adicionais que se fizerem necessários 
deverão ser solicitados pelo e-mail (contato@ibdr.org.br). 
 
4.3. O link de inscrição para a 3ª Jornada Virtual do IBDR é doity.com.br/justica-e-religiao  
 
Porto Alegre, 28 de abril de 2021. 
 
 

THIAGO RAFAEL VIEIRA 
Presidente  

 
 

VALMIR NASCIMENTO MILOMEM SANTOS 
3º. Vice Presidente Acadêmico 

 
 
 
 
 


