
 

www.iiacompliance.org 

EDITAL – CALL FOR PAPERS 

 

O grupo de estudos “O COMPLIANCE E AS ATUAIS PRÁTICAS DE GESTÃO 

DE RISCOS, MITIGAÇÃO E PREVENÇÃO DE CRISES” procura, por meio da 

compreensão sistemática das normas publicadas pela International Organization of 

Standardization (ISO) e pelo Committee of Sponsoring Organizations of the Treadway Commision 

(COSO), promover estudos científicos e avaliações técnicas sobre temáticas de 

Compliance, Governança e Anticorrupção, consolidando a concepção das melhores 

práticas para a gestão de riscos (internos e externos), mitigação e prevenção de crises na 

atualidade.  

Com isso, o Instituto Ibero-americano de Compliance convida seus membros e à 

comunidade acadêmica para CHAMADA DE ARTIGOS – CALL FOR PAPERS, 

devendo ser observadas as regras atinentes a este edital.  

 

1. OBJETIVO 

Fomentar uma obra coletiva, impressa e e-book, que receberá até 20 artigos/capítulos, com 

ISBN.  

 

2. REGRAS DE PARTICIPAÇÃO 

2.1 Admite-se no máximo 4 (quatro) autores para cada trabalho;  

2.2 Cada autor poderá enviar somente um trabalho para publicação; 

2.3 Podem submeter não-associados do Instituto Ibero-americano de Compliance desde 

um dos autores sejam; 

2.4 Os artigos devem apresentar caráter científico, originais e inéditos (nunca antes 

apresentados ou publicados) e não deverão estar sob avaliação em outro periódico ou livro; 
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2.5 Após a submissão do trabalho, não serão aceitas inclusões e/ou mudanças de 

titularidade, assim como alterações no título do tema; 

2.6 Nos trabalhos de autoria coletiva, se aprovado, todos os autores devem realizar o 

pagamento da editoração da obra. A falta de pagamento de um dos autores invalida a 

continuidade da publicação; 

2.7 Os participantes devem enviar o trabalho completo ao seguinte e-mail: 

publicacoes@iiacompliance.org.br 

 

3. REGRAS DE FORMATAÇÃO 

Serão aceitas submissões de artigos completos nas áreas a seguir: 

a) Anticorrupção 

b) Compliance Ambiental 

c) Compliance Contratual 

d) Compliance Desportivo 

e) Compliance Digital 

f) Compliance Público 

g) Compliance na Saúde 

h) Compliance no Agronegócio 

i) Compliance para Instituições Financeiras 

j) Compliance Trabalhista 

k) Compliance Tributário 

l) Criminal Compliance 

m) Gestão de Crises 

n) Governança 

o) Lavagem de Capitais 

p) Proteção de Dados 

q) Sistemas de Compliance 
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4. PRAZO DE ENTREGA DOS TRABALHOS 

A submissão dos artigos completos deverá ser realizada entre às 9h00min até às 19h59min 

do dia 31/05/2021 – Horário de Portugal (23h59min – Horário de Brasília – UTC-3).  

 Lista de Aprovação dos Artigos submetido – Até 20/06/2021 

 Prazo final para Pagamento da editoração – Até 08/07/2021 

 Publicação dos Artigos prevista – Até 01/09/2021 

 

5. REGRAS DE FORMATAÇÃO 

5.1 Os artigos completos devem ser apresentados, APENAS, nos formatos doc. ou docx. 

Não será aceita a submissão no formato PDF, fato que importa na reprovação automática; 

5.2 Fonte Garamond, corpo 12; parágrafo justificado e com entrelinhas 1,5; 

5.3 Margens simples (Superior 2,5 cm; Inferior 2,5 cm; Esquerda 3cm; Direita 3cm); 

5.4 Os artigos devem conter no mínimo 7 páginas e no máximo 10 páginas (incluindo 

notas de rodapé e bibliografia). Devem conter, além dos elementos textuais, título, sumário, 

resumo e palavras-chave;  

5.5 Notas de rodapé devem ser apresentadas em fonte Garamond, corpo 10; 

5.6 As citações com até três linhas devem permanecer no corpo do texto, sem recuo ou 

realce; 

5.7 As citações com mais de três linhas devem ser separadas do texto nas seguintes 

configurações: recuo de parágrafo 4cm margem esquerda, fonte Garamond, corpo 12, 

estilo regular, espaçamento entrelinhas simples, justificado. A citação não deve conter 

aspas; 

5.8 Deverão estar presentes os seguintes elementos: 

 Título (centralizado no topo da página com fonte Garamond, corpo 12, negrito e 

com letra maiúscula);  
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 Sumário;  

 Resumo;  

 Palavras-chave (de três a cinco, separadas por ponto e vírgula);  

 Considerações finais;  

 Referências.  

5.9 Os artigos poderão ser escritos em português, espanhol ou inglês. Em qualquer caso, 

devem ser incorporados no idioma do artigo e em inglês: o título, o resumo e as palavras-

chave; 

5.10 As referências bibliográficas devem ser feitas de acordo com a NBR 6023/2002 

(Norma Brasileira da Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT). Há preferência 

por artigos que utilizem referências em formato completo em notas de rodapé ao final de 

cada páginas;  

5.11 A bibliografia utilizada deve constar ao final do trabalho e em ordem alfabética; 

5.12 Não serão admitidas imagens, gráficos, sublinhados ou similares; 

 

6. PROCESSO DE SUBMISSÃO 

                      o recebi                                                         

                                                                                        

       o; 

                                                                      ocasionar a 

reprovac    o do artigo. Nos casos em que a Comissão Cientí                             

proceder a devoluc   o do artigo, sugerindo melhorias ou apontando alterações em 

consonância com as regras de submissão. Nestes casos, os autores deverão realizar uma 

nova submissão no prazo de 96 (noventa e seis) horas do recebimento da comunicação; 

             rios para a avaliac    o dos resumos levarão em conta a releva  ncia do tema 

proposto, objetivo da investigac                                                          es; 
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             rios para a avaliac    o dos artigos levarão em conta a releva              

                             o e correc             stica, a qualidade e desenvoltura da 

argumentac   o, a obedie        s regras de formatac    o expressas no edital, a apresentac    o 

correta de citac                        , a relac   o com as áreas temáticas do edital, a 

originalidade e pertine             lise, o tema bem delimitado, o esgotamento do problema 

proposto, a contextualizac                                     rico                       

   todo utilizado, a identificac    o clara das fontes utilizadas e citadas, a coere             

                                                                                        

                        tica com os demais trabalhos apresentados sobre o tema; 

                      fica será composta por profissionais e acadêmicos com distinto 

conhecimento e renomada experiência nas áreas correlatas; 

                                                            o cabe qualquer recurso; 

6.7 A comunicação entre a Comissão Organizadora do Grupo de Pesquisa e os autores 

deve efetuar-se, em exclusivo, através do e-mail: publicacoes@iiacompliance.org.br  

                                                                      o recepc   o de 

corresponde  ncia eletrônica, sendo que tal ocorrê        o importará em prorrogação de 

quaisquer prazos eventualmente impostos; 

 

7. TAXA DE PUBLICAÇÃO 

7.1 Todos os autores cujos trabalhos forem aprovados deverão efetuar o pagamento da 

taxa de publicação na quantia de R$ 290,00 (duzentos e noventa reais) somente o e-

book ou R$ 405,00 (quatrocentos reais) com 4 (quatro) versão impressas; 

7.2 Independentemente da escolha do método de pagamentos, após a realização do 

pagamento, o autor (ou autores) devem enviar os comprovantes ao seguinte e-mail: 

publicacoes@iiacompliance.org.br 

7.3 Os dados para a realização do pagamento apenas serão divulgados após a lista de 

aprovados; 
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7.4 O efetivo pagamento implica na aceitação imediata, integral e automática de todas as 

partes e condições previstas neste Edital; 

 

8. CASOS OMISSOS 

Os casos não tratados neste edital serão decididos pela Comissão Organizadora do Grupo 

de Pesquisas do Instituto Ibero-americano de Compliance.  

 

Porto Alegre, 22 de abril de 2021.  

 

Instituto Ibero-americano de Compliance 

 


