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I. APRESENTAÇÃO 
 
1. O IV Livro Women in Antitrust Brasil pretende fomentar a produção 

acadêmica feminina e, para isso, a obra contará com artigos divididos em 

três grandes áreas do antitruste: 

(i) Concentração econômica; 

(ii) Condutas anticompetitivas; 

(iii) Política antitruste e temas de interface. 

1.1 Os artigos selecionados serão incluídos no IV Livro Women in Antitrust. 

A expectativa é lançar  a obra  durante o Seminário Internacional de Direito 

da Concorrência, organizado pelo Instituto Brasileiro de Estudos de 

Concorrência, Consumo e Comércio Internacional – IBRAC, que ocorrerá 

em outubro ou novembro de 2021. 

1.2 A publicação dos trabalhos aceitos ocorrerá no formato digital. 

1.3 A Women in Antitrust (WIA) conferirá prêmios aos artigos com as 

melhores avaliações pelo Comitê Científico. Os prêmios serão divulgados 

em termo aditivo. 

 

II. PÚBLICO-ALVO 

2. Em consonância com os valores do grupo Women in Antitrust, voltado 

à aproximação de mulheres que se dedicam ao estudo da defesa da 

concorrência, serão aceitas apenas submissões de autoras, com o fim de 

fomentar e dar protagonismo à participação acadêmica feminina. 

2.1  Não há exigência de titulação mínima para as autoras. 

 

III. PRAZO DA  CHAMADA 



 

 
 

3. Os artigos a serem submetidos deverão ser enviados até 1º de abril de 

2021, às 23h59 (horário local). 

3.1 A Comissão Organizadora enviará confirmação de recebimento do e-

mail de encaminhamento do trabalho. Caberá à(s) candidata(s) o ônus de 

contatar a Comissão, caso não receba(m) a mensagem em até 2 (dois) dias 

subsequentes ao envio do trabalho. 

 

IV. NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS  

4. O artigo deverá ser inédito, observada a temática voltada ao antitruste 

(vide item 1). 

4.1 Serão aceitos artigos em coautoria, respeitado o limite de 3 (três) 

autoras. 

4.2 Os artigos enviados não devem estar em processo de avaliação 

simultânea em outros periódicos. 

4.3 Os artigos deverão apresentar título centralizado com todas as 

palavras maiúsculas no idioma no qual o artigo foi escrito, seguido do título 

em inglês, seguidos de resumo no idioma do artigo e em inglês de até 500 

(quinhentos) caracteres, acompanhados de palavras-chave (de 3 a 5).  Ao 

final, deverão ser incluídas todas as referências bibliográficas utilizadas. 

4.4 Os artigos deverão ser escritos segundo as seguintes instruções:  

(i) Elaboração: 

a. Página tamanho A4; 

b. Tamanho do texto: mínimo de 12 (quinze) e máximo de 20  (vinte)  

páginas, excluída a bibliografia; 

c. Margens: 2 cm para todas as margens; 



 

 
 

d. Fonte para o corpo do texto: Times New Roman, normal, tamanho 

11,5, sem espaçamento entre linhas e entre parágrafo. Para as citações 

diretas com mais de três linhas, o tamanho da letra deve ser 11; 

e. Fonte para as notas de rodapé: Times New Roman, normal, tamanho 

10, espaçamento simples (antes e depois 0pt); 

f. Os capítulos devem ser numerados em padrão arábico; 

g. Os títulos/capítulos não devem ter capitulação automática e não 

devem ter aplicação de título para índice; 

h. Os destaques deverão ser feitos em itálico, bem como as palavras em 

língua estrangeira; 

i. As citações deverão seguir os padrões formais recomendados pela 

ABNT na NBR 10520, no formato nota de rodapé; 

j. As citações a decisões judiciais deverão conter, nesta ordem: o 

tribunal   de origem do caso, o órgão julgador, a classe processual, o 

número do processo, a data de julgamento e a data de publicação; 

k. Idiomas: português, inglês e espanhol; 

4.5 Se o idioma do artigo for o inglês, não há necessidade de tradução do 

título. 

4.6 A revisão ortográfica e gramatical, bem como a observância das 

normas de publicação aqui expostas e das constantes das regras da ABNT, 

será de responsabilidade das autoras. 

4.7 A WIA incentiva que, ao elaborar seus artigos, as candidatas procurem, 

sempre que possível, lançar luz sobre a produção científica e técnica de 

outras mulheres. 

 



 

 
 

V. ENVIO DOS ARQUIVOS 

5. Os artigos deverão ser enviados sem identificação para o e-mail 

bookwia@gmail.com nos formatos pdf e docx, devendo constar do título 

do e-mail a frase “Chamada de Artigo - Submissão”. 

5.1 Os artigos não poderão trazer a identificação das autoras, com vistas 

a assegurar uma revisão imparcial. A não observância desses requisitos 

implicará a desclassificação da candidata. 

5.2 As autoras deverão encaminhar para o e-mail bookwia@gmail.com 

um terceiro arquivo apartado no formato docx, contendo seus dados de 

identificação, na seguinte ordem: (i) nome (como a autora pretende ser 

identificada no livro, contracapa esumário); (ii) CPF; (iii) breve biografia a 

ser incluída no livro, caso o artigo seja aceito (profissão, titulação e 

instituição que conferiu os títulos); (iv) telefone; e (v) e-mail. 

5.3 Em caso de trabalho coletivo, todas as autoras deverão apresentar as 

informações e os documentos listados no item 5.2. 

 

VI. CONFLITOS DE INTERESSE E FINANCIAMENTO DA PESQUISA 

6. As autoras são responsáveis por reconhecer e revelar eventuais 

conflitos de interesse que possam ter influenciado na redação do trabalho, 

podendo tais conflitos serem de natureza pessoal, comercial, politica, 

acadêmica e financeira.  

6.1 Caso haja financiamento da pesquisa, deve-se indicar a fonte 

financiadora  em nota de rodapé́ no início do texto. 

 

VII. AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 
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7. O Comitê Científico será integrado por terceiras convidadas pela WIA. 

7.1 Os artigos serão avaliados pelo método double blind review, ou seja, 

de forma anônima por no mínimo duas integrantes do Comitê Científico.  

7.2 Caso haja divergência na avaliação do trabalho - ou seja, uma 

avaliadora vota pela publicação e outra pela não publicação do artigo - uma 

terceira avaliadora será responsável pelo desempate.  

7.3 Em caso de aceitação condicional do trabalho, ou seja, com a 

necessidade de alterações, caberá à(s) autora(s) realizar as alterações 

solicitadas, sob pena de ter o artigo rejeitado pelo Comitê Científico. 

7.4 A falha em enviar o artigo revisado para o Comitê Científico no prazo 

determinado acarretará na rejeição do artigo. 

7.5 As avaliações do Comitê Científico são irrecorríveis. 

 

VIII. DIREITOS AUTORAIS 

8. O conteúdo dos textos é de exclusiva responsabilidade das autoras e a 

publicação dos artigos será ́ condicionada ao envio de declaração de 

ineditismo e da cessão dos direitos autorais para os fins do Livro,  

documentos a serem encaminhados às autoras com o aceite. 

 

IX. DISPOSIÇÕES GERAIS 

9. A aprovação do artigo implica autorização expressa de publicação ou 

reprodução do trabalho a critério da Comissão Organizadora, mediante 

cessão gratuita de todos os direitos patrimoniais sobre a obra, nos termos 

da Lei 9.610/98. 

9.1 Eventuais dúvidas podem ser dirimidas pelo endereço eletrônico 



 

 
 

bookwia@gmail.com, devendo constar no título a frase “Chamada de 

Artigo - Dúvidas”. 

9.2 A Comissão Organizadora reserva-se o direito de alterar os termos 

deste regulamento. 

 

Cronograma IV Livro Women in Antitrust Brasil 

13 de novembro de 2020 
Publicação da convocatória para submissão 

de artigos para o IV Livro Women in 
Antitrust Brasil; 

1º de abril de 2021 Prazo final para submissão do artigo; 

08 de junho de 2021 
Previsão de divulgação dos resultados das 

avaliações; 

Novembro de 2021 Expectativa de lançamento do livro. 

 

Brasília, 13 de novembro de 2020. 

 

Comissão Organizadora do IV Livro Women in Antitrust. 


