
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA O LIVRO 
“DIREITO DO CONSUMIDOR: ESTUDOS EM HOMENAGEM 
AOS 30 ANOS DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR” 

Art. 1°.O presente edital institui  normas regulamentares para a submissão de artigos 
para compor o livro “Direito do Consumidor: Estudos em homenagem aos 30 anos do 
Código de Defesa do Consumidor”, organizado pelo PROCON Natal.

SUBMISSÃO E SELEÇÃO DOS TRABALHOS

Art.  2º.Somente  serão  aceitos  artigos  encaminhados  à  Comissão  Científica  para  o 
seguinte  endereço  de  e-mail:  30anoscdc.proconnatal@gmail.com.  Não  serão 
reconhecidos artigos enviados para outros e-mails.

Art. 3º. Serão aceitos somente artigos em língua portuguesa.

Art.  4°.Os  artigos  serão  selecionados  de  acordo  com  critérios  técnicos  por  uma 
Comissão Científica  ad hoc.  formada por professores Mestres e Doutores, indicados 
pelo PROCON Natal. Não caberá recurso das avaliações. Os artigos não aproveitados 
na obra serão, por segurança, apagados.

Art.  5°. Serão  utilizados  os  seguintes  critérios  para  a  avaliação  dos  trabalhos: 
pertinência do conteúdo à temática do livro, relevância e atualidade do tema, clareza e 
articulação dos conceitos e ideias, atualização e diversificação das referências.

AUTORES

Art. 6º. Serão aceitos para publicação artigos quer tenham até 2 (dois) autores. 

Art. 7°. Cada autor poderá submeter concomitantemente no máximo 2 (dois) trabalhos 
à avaliação, ainda que produzidos em coautoria,  sob pena de eliminação, a qualquer 
tempo.

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS

Art.  8º.  Os  artigos  devem  conter  obrigatoriamente  os  seguintes  elementos:  título, 
introdução, desenvolvimento, conclusão e referências.

Art.  9º.  Os  artigos  deverão  obrigatoriamente  obedecer  às  seguintes  diretrizes  de 
formatação:

I – Título: O título deverá conter no máximo 15 (quinze) palavras, sendo em caixa alta, 
negrito e alinhamento justificado.

II – Extensão:  Os artigos devem ter entre 12 e 30 páginas. Deve-se fazer o uso da 
página no padrão A4 (210 mm x 297 mm), com margens superior e esquerda de 3 cm e 
inferior e direita de 2 cm. Textos mais extensos do que os padrões serão publicados, a 
critério da Comissão Científica, caso seu tamanho seja justificável. 



III  –  Formato do arquivo:  Serão admitidos  somente  arquivos  com extensões  .doc 
e .docx observadas as normas de publicações contidas no presente edital.

IV – Fonte: Times New Roman, sendo de tamanho 12 para o corpo do texto e tamanho 
10 para notas de rodapé.

V – Espaçamento: Espaçamento entre linhas 1,5, parágrafo 1,5 e texto justificado.

VI – Citações: Citações com até 3 (três) linhas devem permanecer no corpo do texto, 
sem recuo ou realce,  destacadas  por aspas.  As citações com mais de 3 (três) linhas 
devem ser separadas do texto com recuo de parágrafo de 4 (quatro) cm, tamanho da 
fonte 10, espaçamento entre linhas simples e texto justificado, sem o uso de aspas.

VII – Sistema de Citação: As citações realizadas ao longo do texto devem obedecer ao 
disposto na NBR 10520/2002 da ABNT e adotar o sistema NOTA DE RODAPÉ, com 
alinhamento justificado e espaçamento simples (1,0) entre linhas.

VIII – Gráficos e Tabelas: Os gráficos e tabelas devem ser identificados e numerados 
de acordo com as regras da ABNT.

VIII – Referências: Alinhadas à esquerda e com espaçamento simples (1,0), de acordo 
com a ABNT NBR 6023/2018

PRAZO PARA SUBMISSÃO

Art. 10. Os artigos deverão ser enviados até o dia 31 de agosto de 2020.

Art. 11.  A participação com o envio dos textos não acarretará nenhum custo para os 
autores.
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