EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO
VIII CONGRESSO INTERNACIONAL DE DIREITO PREVIDENCIÁRIO DO IAPE EM GENEBRA NA OIT

O VIII Congresso Internacional de Direito Previdenciário do IAPE em Genebra na OIT terá
produção científica em que será lançado um livro pela Editora LTr, sob a Coordenação científica
do Prof. Dr. Hélio Gustavo Alves, nos seguintes termos:
1. Os artigos poderão ser enviados até as datas 10/10/2016.
2. Os artigos deverão ser submetidos através dos e-mails secretaria@hgalves.com.br e
gustavo.brasil@uol.com.br.
3. Os artigos deverão ser redigidos em português com abstract traduzido em inglês.
4. O autor deverá ter a titularidade mínima de especialista e/ou notório saber jurídico e ser
profissional ligado às áreas de Direito Previdenciário, Trabalho, Constitucional, Direitos
Humanos, Medicina ou Engenharia do Trabalho.
4.1 Serão admitidos autores estudantes, porém, somente em co-autoria com
profissionais acima referidos.
4.2 Os artigos não serão limitados a dois autores.
4.3 O(s) autor(es) poderão submeter mais de um artigo.
5. Os artigos deverão ser inéditos e o conteúdo e a titularidade serão de inteira
responsabilidade de seus autores.
6. Os artigos deverão versar sobre temas referentes ao Direito do Trabalho, Direito
Previdenciário e áreas afins.
7. Os artigos deverão ser encaminhados no formato Word.
8. Os trabalhos deverão obedecer às regras da ABNT e atender às seguintes especificações:
8.1 O artigo deve conter entre 15 e 20 laudas, incluindo referências bibliográficas,
digitadas em folha de papel formato A-4 (210x297 mm), fonte Times New Roman,
letra do texto tamanho 12; letra de citações e notas de rodapé tamanho 10;
entrelinhas com espaçamento de 1,5 cm; alinhamento justificado; títulos e
subtítulos alinhados à esquerda e em negrito; parágrafo de 1,25 cm; margem:
superior e esquerda: 3cm, inferior e direita: 2cm.
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8.2 Estrutura do artigo:
A) título centralizado em negrito;
B) resumo: até 1500 caracteres com espaço; três palavras-chave e abstract em
língua estrangeira (inglês);
C) é obrigatória a indicação das referências bibliográficas ao final do artigo, em
ordem alfabética, de acordo com as regras da ABNT; é obrigatória a divisão do
artigo em Introdução, Desenvolvimento (preferencialmente com seções
numeradas) e Considerações Finais;
D) O sistema de chamada das referências das citações diretas e/ou indiretas devem
obedecer às regras da ABNT (NBR 6022/2003) podendo utilizar notas de rodapé
explicativas;
E) Não poderá constar sumário nem o número de páginas no artigo submetido;
F) O artigo deverá ser redigido com observância das regras gramaticais e
ortográficas vigentes da língua portuguesa.
9. O artigo poderá não ser publicado caso deixe de atender os critérios: potencial,
originalidade, forma de abordagem acima citada e bibliografia.
10. Os artigos selecionados serão publicados em livro pela Editora LTr com a ação do Prof. Dr.
Hélio Gustavo Alves.
11. A publicação dos artigos implicará em cessão total, irrevogável e gratuita dos direitos
autorais em favor da Editora LTr, não consistindo em qualquer espécie de remuneração aos
autores e co-autores.
12. Cada autor e co-autor terá o direito a receber 01 (um) livro.

Prof. DRA. LUCIANA MORAES DE FARIAS
Presidente do Conselho Federal do IAPE

Prof. Dr. HÉLIO GUSTAVO ALVES
Coordenador Científico
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