REVISTA IBRADIM DE DIREITO IMOBILIÁRIO
EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS

O Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário - IBRADIM convida advogados, magistrados,
registradores, professores, pesquisadores, estudantes e demais profissionais do Direito a
submeterem artigo científico para a publicação da quinta edição da Revista IBRADIM de Direito
Imobiliário, referente aos meses de julho a dezembro de 2.020.
A avaliação dos artigos será realizada pelo sistema de avaliação cega pelos membros do
Conselho Editorial e os melhores artigos serão selecionados para publicação. Outros artigos
também poderão ser aproveitados para a publicação das edições seguintes.
O artigo científico deve atender aos seguintes requisitos:
•

Ineditismo: o artigo não pode ter sido publicado em outro veículo (revista, livros,
sites, jornais eletrônicos, etc.), ressalvadas hipóteses excepcionais condicionadas
à aprovação fundamentada do Conselho Editorial;

•

Os trabalhos devem ser escritos preferencialmente em português. Para os autores
estrangeiros, será admitido o encaminhamento de artigos em espanhol, francês,
inglês ou italiano.

•

Resumo (máximo 250 palavras sem contar espaços) e cinco palavras-chave,
escritos em português e inglês;

•

Os trabalhos deverão ter entre 15 e 35 laudas, admitido casos excepcionais;

•

O artigo deve estar relacionado ao direito imobiliário ou temas correlatos. O texto
deve seguir a estrutura que se espera de um artigo científico, ou seja, conter
introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. Os destaques devem ser
feitos apenas com uso de itálico. Não deve ser usado negrito ou sublinhado.

•

Os arquivos devem estar em formato Microsoft Word.
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•

Formatação:
o
o

o
o

Fonte: Time New Roman 12 (à exceção do resumo e notas de rodapé, que
devem ser o tamanho 10);
Margens:
▪ esquerda: 3 cm;
▪ direita: 2 cm;
▪ superior: 3 cm;
▪ inferior: 2 cm.
Espaçamento entrelinhas de 1,5.
As referências devem ser feitas em rodapé, adotando as regras
determinadas na NBR 6023/2002 da ABNT: Exemplo: GOMIDE, Alexandre
Junqueira. Contratos built to suit: aspectos controvertidos de uma nova
modalidade contratual. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2017, p. 12.

Os interessados em submeter seus artigos para avaliação deverão enviar o arquivo ao
endereço eletrônico revista@ibradim.org.br até o dia 30 de janeiro de 2021. O processo
avaliativo também envolverá revisão ortográfica, gramatical e de sintaxe.

Cordialmente,
Instituto Brasileiro de Direito Imobiliário - IBRADIM

Alameda Santos, 1773, 11º andar – sala 1101, São Paulo, SP

