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EDITAL N.º 01/2018 

 
Edital de chamada de artigos para publicação – fluxo contínuo 

 
 

A Escola Superior de Defesa do Consumidor do Estado do Rio Grande do Sul torna 

público o presente edital de chamada de ARTIGOS E ENSAIOS, inéditos, para 

utilização em publicação, tendo por objetivo fomentar o debate científico das questões 

que envolvem as relações de consumo, o direito do consumidor, e demais áreas correlatas. 

As publicações estão abertas às mais diversas abordagens teóricas e metodológicas, 

inclusive a textos interdisciplinares que não se enquadrem apenas no campo do Direito, a 

exemplo da publicação intitulada “Estudo Transdisciplinar das Relações de Consumo”.  

 

Avaliação: 
Todos os textos passarão por uma avaliação prévia realizada pela Coordenadoria da 

Escola, quanto a sua adequação à linha editorial. Após esta avaliação, os artigos serão 

remetidos a dois pareceristas integrantes do Conselho Editorial, para avaliação de forma 

e conteúdo, pelo método “blind peer review”. Os autores serão informados sobre as 

considerações e o resultado da avaliação.  

 

Período de submissão dos trabalhos: 
Edital de fluxo contínuo, portanto, permanente. 

 

Normas para envio dos textos: 
- Artigos e ensaios inéditos, escritos em português, devem ser encaminhados ao e-mail: 

esdc@sdstjdh.rs.gov.br.  

- A identificação dos autores deve ser feita em folha apartada do texto, de modo a 

possibilitar a preservação do anonimato. 

- Não há exigência de titulação mínima para o autor.   

- O texto não poderá ser inferior a 05 laudas nem ultrapassar 30.  

- Devem ser redigidos conforme os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas).  

- Encaminhados contendo título, sumário, e palavras-chave, com as seguintes 

características:  

 

Formatação:  

- Editor de texto: Microsoft Word  

- Folha: A4.  

- Fonte: Times New Roman, tamanho 12. 

- Margens: esquerda = 3 cm, direita = 2,5 cm, superior = 3 cm e inferior = 2,5 cm 

- Parágrafo: entrelinha 1,5; recuo de 1ª linha de 1,25. 

- Alinhamento: justificado. 

 

Texto: 

- O texto deve ser precedido de página que contenha: 

a) título do trabalho; 
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b) nome do Autor (ou Autores); 

c) qualificação (situação acadêmica, títulos, instituições às quais pertença e a principal 

atividade exercida); 

d) endereço completo para correspondência; 

e) autorização de publicação pela ESDC com a assinatura da CESSÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA. 

 

- A primeira página do artigo deve conter: 

a) título em negrito; 

b) sumário; 

c) cinco palavras-chave; 

 

- Outros elementos do texto: 

a) referências devem ser citadas em nota de rodapé; 

b) as referências bibliográficas completas deverão ser apresentadas em ordem alfabética 

no final do texto, de acordo com as normas da ABNT (NBR-6023); 

c) diagramas, quadros e tabelas devem apresentar título e fonte e serem colocados ao final 

do texto, após as referências. A sua posição deve ser indicada no próprio texto, constando 

referência a eles no corpo do artigo.  

 

- Informações complementares: 

Os direitos são reservados. A remessa do texto pelo autor implica cessão dos direitos 

autorais à ESDC. A reprodução total dos artigos e ensaios em outra publicação é proibida 

antes de sua utilização pela Escola. É permitido citar partes dos textos sem solicitação 

prévia, desde que identificada sua fonte. Os textos são de responsabilidade exclusiva do(s) 

autor(es). 

 

 

Autorização para publicação: 

 

A autorização que segue deverá ser enviada ao e-mail esdc@sdstjdh.rs.gov.br, juntamente 

com o arquivo do texto a ser submetido. 

ANEXO 1 - AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO - CESSÃO DE DIREITOS 

AUTORAIS DE COLABORAÇÃO AUTORAL INÉDITA. 

 

NOME COMPLETO, brasileiro, solteiro, portador da Cédula de Identidade 

n.º_______________, CPF n.º _______________, profissão, residente na 

____________________________, n.º ________, bairro, cidade, Estado, CEP, vem 

AUTORIZAR a ESDC – Escola Superior de Defesa do Consumidor –, situada na sede do 

Procon/RS, a publicar a obra 

“________________________________________________________________”, de 

minha autoria, da qual dispenso qualquer tipo de remuneração ou contraprestação 

econômica pela divulgação do referido trabalho. 
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Declaro, para os devidos fins, assumindo plena responsabilidade pela afirmação, que sou 

o autor do artigo. Declaro, ainda, que o artigo é INÉDITO no Brasil e sua publicação não 

se encontra pendente em outro local. Declaro, também, estar ciente de que o referido 

artigo permanecerá licenciado com EXCLUSIVIDADE para a ESDC/RS, pelo prazo de 

três meses a contar da publicação. 

 

_________________________,____de________________ de 2018. 

Porto Alegre, 29 de outubro de 2018. 

 

Diego Ghiringhelli de Azevedo 

Coordenador da ESDC/RS 


