
III Encontro Brasileiro de Grupos de Pesquisa em Direito Internacional

O III Encontro Brasileiro de Grupos de Pesquisa em Direito Internacional será sediado pelo Curso
de Mestrado em Direito da UNICURITIBA, nos dias 08 e 09 de dezembro de 2017. O Encontro é
promovido  pela  Academia  Brasileira  de  Direito  Internacional  (ABDI),  em  parceria  com  a
UNICURITIBA e com o apoio do NETI (Núcleo de Estudos em Tribunais Internacionais-USP) e
GEPDI (Grupo de Estudos e Pesquisa em Direito Internacional-UFU).  

SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

Os  interessados  poderão  submeter  seus  trabalhos,  através  de  drafts,  para  o  e-mail
3ebgpdi@gmail.com, considerando as seguintes regras:
a) Deverão ser seguidas as normas da ABNT, tamanho A-4, margens de 3cm, fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaço 1,5 entre linhas, incluindo bibliografia. 
b) Transcrições com mais de três linhas devem ser recuadas em 2,5 cm da margem esquerda,
com fonte 10. 
c) As notas de rodapé devem ter espaçamento simples entre linhas e fonte: Times New Roman,
tamanho 10. Recomenda-se não numerar as páginas. 
d) Os  artigos  deverão  ser  enviados  em  programa  WORD  para  Windows  (97-2003),  com
terminação .doc. Não serão aceitos artigos enviados em outros formatos. 
e) O draft deverá ser estruturado da seguinte maneira:

1) título; 2) tópicos a serem desenvolvidos; 3) explicação em dois ou três
parágrafos do tópico; 4) bibliografia seletiva que será usada sobre o tema;
5) palavras-chave do artigo e linha de pesquisa em que está inserido; 6)
comprovante  de  pagamento;  7)  identificação  do  autor  com informações
relevantes de no máximo 1 linha (Título: Graduando, Graduado, Mestre,
Doutor e instituição em que leciona ou representa) e 8) link para o Lattes.

Prazo para submissão: 02/11/2017 a 19/11/2017
Divulgação dos trabalhos aprovados: 22/11/2017

Os drafts selecionados serão apresentados nos Grupos de Trabalho (Gts) temáticos, na modalidade
de comunicação oral, e deverão retratar as pesquisas realizadas nos Grupos de Pesquisa, em fase
de desenvolvimento ou concluídas.

A ABDI poderá indicar os melhores drafts para posterior publicação, solicitando aos autores os
artigos completos relativos aos drafts apresentados.
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