CHAMADA DE ARTIGOS DO INSTITUTO BRASILEIRO DE
DIREITO PENAL ECONÔMICO
O Instituto Brasileiro de Direito Penal Econômico (IBDPE) foi fundado em 2009
com a finalidade de produzir estudos e pesquisas no âmbito do Direito Penal
Econômico, que há mais de uma década realiza palestras, seminários e cursos de
aperfeiçoamento na área. Além disso, também fomenta a publicação de artigos,
seja na plataforma online ou na revista anual do instituto.
Neste aspecto, o IBDPE convida todos os estudantes da graduação, pósgraduação e docentes para enviar artigos e trabalhos para apresentação e possível
publicação na plataforma do IBDPE. Tal visa, principalmente, aproximar a
comunidade acadêmica ao tema que é tão contemporâneo e caro ao direito
brasileiro. Ademais, o objetivo, de modo geral, do projeto também é explorar a
contradição e a diversidade das noções, promovendo amplos debates e diálogos
acerca da temática.

1) Da submissão dos trabalhos:
a) Somente serão recebidos artigos e pesquisas acerca dos temas que
permeiam o Direito penal econômico;
b) Para a admissão dos trabalhos e artigos, estes deverão ser encaminhados
ao e-mail contato@ibdpe.com.br, até o dia 04 de maio de 2021 às 23;59;
c) No e-mail, deverá conter o nome completo dos autores, bem como
universidade de origem e o artigo anexado;
d) Será necessário que no assunto do e-mail enviado esteja escrito “Artigo
para submissão”;
e) É permitida a autoria individual ou coautoria de no máximo 4 (quatro)
autoras/es;

f) Todos os autores devem constar no documento enviado, juntamente com
suas credenciais;
g) É necessário que apenas um dos autores (as) submeta o trabalho através
do envio de um único e-mail.
h) Após a submissão dos artigos, não será admitida quaisquer espécies de
correção, alteração do conteúdo ou dos nomes das/os autoras/es do
trabalho;
2) Das normas formais para submissão dos artigos:
a) Os artigos deverão conter no mínimo uma lauda e no máximo 5, ou de 500
até 2000 palavras, contando com as referências bibliográficas.
b) Somente serão aceitos artigos escritos em língua estrangeira desde que
sejam em inglês ou espanhol.
c) No artigo deverá conter 0(s) nome(s) e sobrenome(s) do(s) auto(res) e
sua(s) respectiva(s) formações;
d) As referências bibliográficas devem estar de acordo com as normas da
ABNT;
e) O conteúdo do artigo será de inteira responsabilidade do autor.
f) Não serão aceitos artigos que não cumpram os parâmetros formais
exigidos.
g) Não será aceita interposição de recurso da decisão quando reprovado o
artigo pela banca de correção.
h) A banca será composta pelo conselho, diretoria e outros membros que
compõe a formação e gerência do IBDPE.

