
  
   

 

CHAMADA DE ARTIGOS PARA O LIVRO:  

DIREITO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: REFLEXÕES 
INTERDISCIPLINARES 

ANO 2021, TOMO II 

 

Temos a honra de deixar pública a chamada de artigos para o livro 

" Direito Tecnologia E Inovação: Reflexões Interdisciplinares. Ano 2021, Tomo Ii” 

O presente livro está sendo organizado pela Prof. Msc. Camila Marques e Prof. 
Msc. Olga Kriger do Centro Universitário UNIFACEAR e a Prof. Msc. 
Miriam Olivia Knopik Ferraz. Tem como objetivo elevar a importância do 
estudo da interação entre Direito, Tecnologia e Inovação  

Está com o prazo previsto para publicação no segundo semestre de 2021.  

PRAZO PARA SUBMISSÃO 10/05/2021 

REGRAS EDITORIAIS: 

• Times New Roman, fonte 12, espaçamento entrelinhas 1,5; margens 2. 
• Sistema Autor-data com referências por ordem alfabética ao final. 
• Máximo 15 e mínimo 10 páginas, contando todos os elementos. 
• Os artigos devem conter os seguintes elementos: título em português e 
inglês; nome dos autores e titulação; resumo; abstract; palavras chave e key 
words; introdução; desenvolvimento (em capítulos); conclusão; referências.  
• Os artigos precisam ser inéditos. 
 
LINHAS EDITORIAIS: 

Os trabalhos devem ser desenvolvidos em alguma linha editorial indicada. 

• Os paradigmas tradicionais do direito x tecnologia. 
•  Novos direitos e novos sujeitos. 
•  Danos, crimes e responsabilidades e os novos paradigmas da 
tecnologia.  
•  Inovação social e novos arranjos institucionais. 
•  Tecnologia na inovação e reestruturação da prática jurídica. 



  
   

 

•  Tecnologia, inovação, interdisciplinaridade e a formação do novo 
profissional do Direito. 
• Direito e Arte: interlocuções com as novas tecnologias.  

PROCESSO DE SUBMISSÃO E APROVAÇÃO: 

• Os artigos deverão ser enviados até o dia 10 de maio de 2021 para o 
seguinte e-mail: eventos.direito@unifacear.edu.br 
• O valor é de R$ 150,00 por artigo submetido, cuja conta será informada 
por e-mail no momento da submissão do artigo. O valor não inclui os livros 
físicos, que poderão ser adquiridos posteriormente. O valor não será devolvido 
em nenhuma hipótese.  
• Em anexo, deve ser enviado comprovante de depósito do valor 
requerido, na conta indicada em até 02 dias a contar da data do envio do 
artigo, impreterivelmente. A aceitação do artigo depende do pagamento 
integral do valor. 
• No assunto do e-mail deve-se indicar: “Livro Direito Tecnologia e 
Inovação”. 
• Cada autor pode submeter 3 artigos, sendo 3 o limite máximo de 
autores por texto. A aceitação destes fica condicionada ao limite de vagas 
definido pelos coordenadores.  
• Até 30 de maio de 2021, a comissão organizadora divulgará, por meio 
dos e-mails dos autores, os artigos aprovados (com requisição de correções 
obrigatórias indicadas pelos pareceristas). 
• Na obra, também serão publicados os resumos e artigos do  Simpósio 
de Direito, Tecnologia e Inovação da UNIFACEAR (sobre os quais não haverá 
cobrança).  
• A escolha da editora se dará pela comissão organizadora. 
• O envio do trabalho enseja na aceitação da cessão de direitos autorais 
para a comissão organizadora e/ou UNIFACEAR, os quais não serão 
remunerados, uma vez que possui intenção de fomento à pesquisa científica e 
não de auferir lucro. Será encaminhada a Cessão de Direitos Autorais para ser 
encaminhada nos mesmos prazos do pagamento. 
 
RESUMO DOS PRAZOS 
Prazo de Submissão 10 de maio de 2021 



  
   

 

Prazo de envio dos pareceres dos 
avaliadores para os autores 

20 de maio de 2021 

Prazo de retorno dos autores 30 de maio de 2021 
 

 

Comissão Organizadora: 

Prof. Dra. Camila Marques 

Prof. Msc. Olga Kriger 

Prof. Msc. Miriam Olivia Knopik Ferraz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
   

 

 

DECLARAÇÃO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS 
LIVRO 

DIREITO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: REFLEXÕES 
INTERDISCIPLINARES 
ANO 2021, TOMO II 

 
DECLARANTE: (QUALIFICAÇÃO COMPLETA DE TODOS OS AUTORES: 
NOME, ESTADO CIVIL, PROFISSÃO, RG, CPF, ENDEREÇO_ 

Declaro, para os devidos fins e sob minha responsabilidade, que o artigo acadêmico 
intitulado (TÍTULO DO ARTIGOS) por mim apresentado com o objetivo de integrar o 
LIVRO DIREITO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: REFLEXÕES 
INTERDISCIPLINARES, ANO 2021, TOMO II é autêntico, original e inédito, não 
tendo sido submetido à publicação em qualquer meio de divulgação. 
 
Pelo presente instrumento, ademais, o Declarante autoriza a publicação do referido 
trabalho no LIVRO DIREITO TECNOLOGIA E INOVAÇÃO: REFLEXÕES 
INTERDISCIPLINARES, ANO 2021, TOMO II ciente de que a publicação implica 
transferência gratuita dos direitos autorais, nas versões eletrônica e impressa, conforme 
permissivo constante do artigo 49 da Lei de Proteção de Direitos Autorais (Lei nº 9.610, 
de 19/02/98). 
 
Por ser verdade e retratar minha vontade, firmo a presente. 
 
 

Local, data de 2020. 

 
 

 
 

 
Assinatura do autor: 

 

 

 

 

 
 

 

Assinatura do autor: 



  
   

 

 


