
 
 

EDITAL Nº 01 DE 06 DE ABRIL DE 2022 

CHAMADA DE TRABALHOS PARA O LIVRO IMPRESSO E DIGITAL 

 

  

 

 

 

     

 

 

 

 

A Coordenação da Pós-graduação Lato Sensu em Direito do Agronegócio, Meio 

Ambiente e Desenvolvimento e do Programa de Pós-graduação Stricto Sensu em Direito 

do Agronegócio e Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde-UniRV, publica a 

presente Chamada para recepção de capítulos para a publicação do terceiro livro 

“DIREITO DO AGRONEGÓCIO, QUESTÕES RELEVANTES”.  

 

1. O presente edital é destinado aos professores e alunos da Pós-graduação Lato Sensu 

em Direito do Agronegócio, Meio Ambiente e Desenvolvimento, Programa de Pós-

graduação Stricto Sensu em Direito do Agronegócio e Desenvolvimento e aos professores 

da APCN em Gestão do Agronegócio da Universidade de Rio Verde - UniRV. 

 

2. Os Capítulos e respectivos termos de autorização para publicação de obra intelectual 

deverão ser enviados para o endereço eletrônico mestradodireito@unirv.edu.br no 

período compreendido entre 06 de abril a 30 de maio de 2022, obedecendo às regras 

editoriais dispostas neste edital pela Comissão de Produção do PPGDAD. 

 

3. Os Capítulos submetidos à apreciação da Comissão de Produção do PPGDAD para 

fins de publicação devem ser inéditos e não se encontrarem sob processo de avaliação por 

outro periódico. 

 

 4. Nenhum autor, seja ele discente ou docente, poderá ter mais de duas publicações na 

obra. 

 

 5. Todos os capítulos devem apresentar a seguinte estrutura de conformidade a seguir: 
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a) como elementos pré-textuais:  título  (em caixa alta, fonte  times new roman tamanho 

14, em negrito, e centralizado), identificação  da  autoria (nomes completos de autores, 

co-autores, orientadores alinhados à direita (em fonte times new roman tamanho 12) e  

das  credenciais  desta  (titulações,  vínculos institucionais  e  atividades  profissionais  

atuais, menção  às subvenções  recebidas,  apoios  e  financiamentos colocados em nota 

de rodapé, em fonte 11),  resumo e  palavras-chave em língua portuguesa, title, abstract e 

keyword; 

b) como elementos textuais:  introdução, desenvolvimento e conclusão; 

c) como elementos pós-textuais: lista de referências (somente as obras efetivamente 

citadas no texto deverão aparecer nas referências); 

d) os trabalhos encaminhados para publicação deverão ter entre 15 e 20 páginas, 

utilizando papel A4. Para todos os parágrafos, adotar fonte times new roman tamanho 12, 

especial-primeira-linha 1,25, entrelinhas 1,5, espaçamento-depois 6pt. Para as citações 

diretas de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas de ilustrações e 

tabelas, o tamanho da fonte passa a ser o 11, e o espaçamento, simples; 

e) as citações diretas de até três linhas deverão ser alocadas no texto com fonte 12, entre 

aspas; 

f) as páginas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 

2 cm, e as citações diretas de mais de três linhas devem ser destacadas em parágrafo 

próprio com recuo de 4 cm da margem esquerda e sem aspas;  

g) no texto, as citações devem ser indicadas pelo sistema de chamada autor-data 

(exemplo:  LENZA, 2015, p. 230), admitindo-se notas de rodapé explicativas;  

h) as referências bibliográficas devem vir em lista única ao final do trabalho, ordenadas 

pelo sistema alfabético, digitadas em espaço simples, separadas entre si por espaço duplo; 

i) as locuções em língua estrangeira e destaques deverão ser redigidos em itálico;  

j) os artigos deverão ter suas introduções antecedidas por resumos em português de 150 

a 200 palavras, bem como de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto final, para fins de 

adequada indexação; 

k) todos os textos devem seguir as demais normas da Associação brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) sobre citações e notas de rodapé, referências em documentos e outras 

especificidades. 

 

6. Os capítulos publicados serão de responsabilidade exclusiva de seus autores, não 

refletindo a opinião do PPGDAD.  

 

7. Não serão acatados os capítulos assinados por pseudônimos. 

 

8. Admite-se a coautoria limitada ao número de 04 (quatro) autores, desde que um deles 

possua, no mínimo, o título de doutor. 



 
 

9. Os autores ou coautores deverão encaminhar seus trabalhos em documento no Word, 

acompanhados de documento datado, contendo a declaração de ineditismo do texto, além 

dos seguintes dados: título do trabalho, nomes completos, endereços completos (inclusive 

os eletrônicos) e telefones. 

 

10. Deverão enviar, também, a autorização para a publicação e a cedência formal dos 

direitos de publicação, pelo preenchimento e anexação do Termo de Autorização para 

Publicação de Obra Intelectual de acordo com o anexo I. 

 

11. A permissão para o uso de ilustrações, imagens, tabelas, etc, extraídas de outras 

publicações, bem como quaisquer outras licenças ou aprovações perante entidades 

detentoras de direitos autorais, é de plena responsabilidade dos autores dos artigos. 

 

12. A publicação dos capítulos recebidos estará condicionada à double blind review pela 

Comissão de Produção do Livro e por avaliadores ad hoc, que poderão aprová-los na 

íntegra, sugerir alterações ou recusá-los definitivamente.  

 

13. Somente serão submetidos à avaliação aqueles capítulos que se encontrarem 

condizentes com as regras editoriais deste edital e mediante a devida correção da Língua 

Portuguesa. 

 

14. A Comissão de Produção enviará correspondência eletrônica confirmando o 

recebimento dos trabalhos, bem como daqueles que forem selecionados para a respectiva 

publicação, com ou sem sugestões de alteração.  

 

15. Em caso de rejeição do capítulo pela Comissão de Produção, o mesmo poderá ser 

encaminhado para nova submissão, na oportunidade de outro edital.  

 

16. Poderão ser efetuadas, havendo necessidade, pequenas alterações de caráter 

meramente formal nos textos recebidos, de modo a adequá-los aos padrões da ABNT, não 

sendo admitidas modificações de estrutura, conteúdo ou estilo, sem o prévio 

consentimento dos autores.  

 

17. Os autores dos capítulos aprovados para publicação com sugestões de alterações 

(correções de português, adequações à ABNT etc.), serão contatados pela Comissão de 

Produção do Livro para realizá-las no prazo de 15 (quinze) dias.  

 



 
18. A terceira edição do Livro Coletivo será lançado por ocasião do Colóquio de Direito 

do Agronegócio que ocorrerá no mês de setembro de 2022. 

 

 

 

 

Rio Verde, 06 de abril de 2022. 

 

 

 

 

 

 

 

                                       Profa. Dra. Rejaine Silva Guimarães 
Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Direito do Agronegócio e 

Desenvolvimento da Universidade de Rio Verde-UniRV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ANEXO I 

 
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE OBRA INTELECTUAL NO 

LIVRO “DIREITO DO AGRONEGÓCIO, QUESTÕES RELEVANTES” 

 

Pelo presente Termo de Autorização para Publicação de Obra Intelectual, tendo 

em vista o disposto na Lei Federal nº 9.610, de 19/12/1998, eu (nós), 

______________________________________________________________________

____________________________________________, RG nº ___________________, 

CPF nº_____________________, residente e domiciliado 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

_____________,e-mail _________________________________autorizo (autorizamos), 

a partir desta data, em caráter exclusivo e isento de qualquer ônus, a utilização do texto 

intitulado 

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________

______________________________________________________________________ 

para publicação em obra coletiva a ser organizada pela Comissão de Produção do 

PPGDAD da Universidade de Rio Verde – UniRV. 

 

Declaro (declaramos), ainda, que tenho (temos) poderes para realizar a presente 

autorização e que o texto acima referenciado é de minha (nossa) autoria, 

responsabilizando-me (nos), portanto, pela originalidade e pela revisão do texto, 

concedendo à Comissão de Produção do PPGDAD da Universidade de Rio Verde – 

UniRV, plenos direitos para a escolha do editor, meios de publicação, meios de 

reprodução, meios de divulgação, tiragem, formato, enfim, tudo o que for necessário para 

que a publicação seja efetivada.  

O(s) autor(es) do artigo científico supracitado concorda(m) com as regras 

apresentadas a seguir: 

1) Todos os autores são responsáveis pelos conceitos e ideias nele emitidos conforme os 



 
princípios éticos vigentes. Declaram que a obra a ser publicada não infringe quaisquer 

direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

2) O(s) autor(es) declara(m) que a obra entregue é original e de sua autoria. 

3) A comissão de produção do PPGDAD da Universidade de Rio Verde – UniRV reserva-

se ao direito de realizar pequenas alterações de caráter meramente formal nos textos 

recebidos, de modo a adequá-los aos padrões da ABNT. 

 4) Concorda(m) que a produção ora disponibilizada poderá ser usada em atividades de 

ensino, pesquisa e extensão vinculados ao PPGDAD da Universidade de Rio Verde – 

UniRV. 

 

Rio Verde, GO, ________ de ___________________________ de ___________. 

 

 

 

 

_____________________________________________________________________ 

Autor 
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