Edital nº 2, de 07 de março de 2022.

Chamamento de artigos científicos para
publicação de e-book.

1. APRESENTAÇÃO
1.1. As Comissões (1) ANPR Mulheres, (2) Ajufe Mulheres, (3) de Paridade de
Gênero da ANPT, (4) de Promoção da Igualdade e Paridade de Gênero (CPIPG) da
Anadef, (5) da Mulher Advogada da OAB e (6) da Mulher da Anafe promovem o
chamamento de artigos científicos para publicação de e-book (formato eletrônico)
acerca da presença das mulheres nas funções essenciais à Justiça.
1.2. A chamada de artigos direciona-se a integrantes das diversas carreiras
jurídicas, estudantes, docentes, pesquisadores e qualquer pessoa interessada em
participar da discussão sobre a temática apontada.
1.3. A obra será voltada à discussão da presença das mulheres nas funções
essenciais à Justiça e de todas as suas particularidades, com enfoque em aspectos
práticos, experiências exitosas e propostas de soluções para garantir paridade de
gênero nas carreiras e instituições jurídicas. Com esse enfoque, sugerem-se os
seguintes temas, que poderão ser tratados de forma cumulativa, isolada ou transversal
nos artigos:
a) Mulheres negras nas carreiras jurídicas;
b) Mulheres com deficiência nas carreiras jurídicas;
c) Impactos da equidade de gênero e diversidades nas carreiras jurídicas:
aplicação do direito e sociedade;
d) Cotas, demais ações afirmativas e sua efetividade;
e) Licença paternidade ou compartilhada, creches e acolhimento para
mães e pais no local de trabalho;
f) Falhas democráticas e ausência de mulheres em cargos decisórios;
g) Decisões dos conselhos deliberativos das carreiras jurídicas em
questões de gênero;
h) Maternidade e mulheres que integram o sistema de Justiça;
i) Acesso da mulher à formação e às práticas jurídicas;

j) Ingresso, permanência e ascensão das mulheres nas carreiras
jurídicas.
2. INFORMAÇÕES GERAIS
2.1. Serão aceitas as submissões de artigos científicos afinados à
temática tratada na chamada.
2.2. A inscrição do trabalho corresponde à automática e simultânea
autorização dos autores e das autoras à organização da chamada de artigos
para utilizar, publicar e divulgar a obra de sua autoria.
2.3. É autorizada a inscrição de até dois trabalhos por autoria,
possibilitada a coautoria.
2.4. As entidades chamantes não patrocinarão qualquer despesa do(a)s
autor(a)s, empresa ou entidade, seja qual for sua natureza, limitando-se a editar
e publicar o e-book.
2.5. Mediante análise das organizadoras da obra, serão aceitos textos
inéditos, textos não inéditos, porém atualizados ou adaptados, adaptações de
monografias e resumos de dissertações ou teses.
2.6. Os direitos de publicação dos artigos aprovados serão concedidos
às comissões elencadas no item 1.1.
2.8. As autoras e os autores têm permissão e são estimulados a publicar
e distribuir seu trabalho online (ex.: em repositórios institucionais ou na sua
página pessoal) após a publicação.
2.7. As autoras e os autores dos artigos selecionados deverão, quando
solicitados, encaminhar o formulário de “CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS E
AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO EM MEIO ELETRÔNICO”, devidamente
preenchido e assinado.
2.9. Ao enviar seus trabalhos, os autores aceitam os prazos e regras
editoriais do e-book.
2.10. A publicação dos textos não implicará remuneração a seus autores
ou qualquer outro encargo às comissões elencadas no item 1.1.

3. INSCRIÇÃO, PRAZO E FORMA DE SUBMISSÃO
3.1. A inscrição de trabalhos será feita mediante o envio do material até
o dia 9 de julho de 2022, com o assunto/título “EDITAL – MULHERES”, ao email artigos@anpr.org.br, que confirmará o recebimento dentro de dois dias
úteis.
3.2. O envio do arquivo do trabalho deverá ser feito unicamente para o
e-mail acima descrito, em formato “Word”, em duas versões: a primeira com a
identificação e qualificação da autoria (nos termos do item 3.3) e outra sem
identificação para que se permita a avaliação cega.

3.3. Os trabalhos na versão identificada devem ser encaminhados com
folha de rosto onde constem nome, formação acadêmica, vinculação
institucional, qualificação profissional, breve currículo e e-mail de contato.
3.4. Os artigos científicos devem ter no máximo 3 autore(a)s.
3.5. Os textos encaminhados deverão ser escritos na língua portuguesa,
estar no formato .doc e observar aos seguintes requisitos:
a) Possuir de 10-25 páginas;
b) Fonte Times New Roman; tamanho 12 para o texto; Times New
Roman, tamanho 11 para as citações recuadas e Times New Roman
tamanho 10 para notas de rodapé;
c) Espaçamento: entrelinhas 1,5 cm em todo texto;
d) Alinhamento do corpo do texto deve ser justificado com recuo de 1,25
na primeira linha;
e) O texto não terá resumo nem palavra chave;
f) Título: centralizado, letra maiúscula, tamanho 14, negrito;
g) Nome completo do autor (texto alinhado à direita, tamanho 12, em
negrito). Em nota de rodapé, indicar brevemente os dados acadêmicos
ou profissionais;
h) Seções: Introdução (texto não numerado, justificado, letras
maiúsculas, tamanho 12, negrito). Os demais numerados. Conclusões
(texto não numerado, texto justificado, texto em maiúsculas, tamanho 12,
negrito, tamanho 12, negrito);
i) Citações: sistema “autor-data”, por exemplo. (CARVALHO RAMOS,
2001, p. 81), (BRASIL, 1988);
j) Citações de texto com mais de 3 linhas): fonte Times New Roman 10,
4 cm de margem e espaço simples;
k) Indicação da bibliografia consultada, conforme normas da ABNT;
l) Papel configuração layout: A4, superior e esquerda 3,0 cm, direita e
inferior 2,0 cm.

4. DA AVALIAÇÃO E DEMAIS CRITÉRIOS PARA A SELEÇÃO E
APROVAÇÃO DO ARTIGO
4.1. Os trabalhos serão avaliados pela comissão organizadora composta por
representantes das comissões elencadas no item 1.1., que selecionará os trabalhos a
partir dos seguintes critérios:

4.1.1. Adequação formal às regras de acordo ortográfico da língua
portuguesa, às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e
aos demais requisitos previsto no item 3.5;
4.1.2. Organização e estrutura do trabalho com desenvolvimento lógico,
coerente e claro na exposição do tema;
4.1.3. Relevância científica, criatividade ou inovação na abordagem do
tema ou na propositura de soluções, relevância institucional, consistência,
contribuição para o campo de conhecimento;
4.1.4. Pertinência aos temas indicados no item 1.3.

4.2. A aprovação do artigo ou eventual proposta de adaptação serão informadas
pelo e-mail indicado no ato da remessa do artigo.

5. OUTRAS INFORMAÇÕES ADICIONAIS
5.1. É facultado à comissão organizadora o pedido de adequação do texto para
publicação.
5.2. Casos e omissões serão decididos pelas organizadoras da chamada dos
artigos para publicação de e-book.

