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Edital 01/2011 – Chamada de artigos

O Centro Acadêmico de Direito Edson Luis (CADEL) torna público o edital de seleção de trabalhos acadêmicos para o primeiro  
número da Revista dos Estudantes de Direito, com previsão de publicação para o segundo semestre de 2011. 

Art. 1º Estão abertas as inscrições para trabalhos que tratem do tema “Direitos Humanos”, sendo aceitas articulações com todos os 
ramos do direito, desde que vinculadas ao tema indicado.
Art. 2º As inscrições serão aceitas do dia 15 de Abril até o dia 30 de setembro de 2011. Os selecionados serão divulgados  no sítio do 
Centro Acadêmico.
Art. 3º Os candidatos interessados deverão enviar seu trabalho ao e-mail do Centro Acadêmico (cadel.ufpa@gmail.com).
Art. 4º O trabalho deverá:

I.              Ser inédito;
II.             Conter resumo na língua portuguesa e estrangeira (serão admitidas inglês, francês, italiano e espanhol e 

alemão), com, no mínimo 100 palavras;
III.            Conter 03 palavras-chave na língua portuguesa e estrangeira;
IV.            Desenvolvimento e referências;
V.             Possuir de 10 a 15 laudas no formato Word (A4, posição vertical; Fonte: Arial; Corpo: 12; Alinhamento: 

Justificado, sem separação de sílabas; Entre linhas: Espaçamento um e meio; Parágrafo: 1,5 cm; Margem: superior e 
esquerda – 3 cm; Inferior e direito – 2 cm);
VI.            As citações devem obedecer as regras da ABNT.

Art.  5º O trabalho deve ser  revisado metodologicamente  o ortográficamente  antes  de ser  enviado.  Em nenhuma hipótese  será 

admitida substituição do conteúdo do trabalho encaminhado após a data limite de recepção dos trabalhos.
Art. 6º Serão admitidos trabalhos escritos em co-autoria, limitando-se esta a dois autores.
Art. 7º Os trabalhos serão avaliados considerando-se: 1) estrutura; 2) clareza no desenvolvimento do tema; 3) Aderência ao tema dos 

Direitos Humanos; 4) Profundidade acadêmica do tema proposto.
 Art. 8º Quaisquer dúvidas oriundas deste edital deverão ser remetidas ao e-mail  de contato do Centro Acadêmico Édson Luis, 

entidade representativa dos estudantes de Direito da Universidade Federal do Pará.
Belém, 15 de Abril de 2011.
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