
ILA Brasil Agendas - Um Blog de Direito Internacional 

Regras de submissão 

1. As submissões devem ser escritas em português, espanhol ou inglês.

2. O blog prioriza textos que não foram publicados em outros lugares.

3. Tópicos de direito internacional relacionados ao Brasil e à América Latina são altamente encorajados.

4. Submissões de acadêmicos de início de carreira e doutorandos são muito bem vindas.

5. Apenas em casos excepcionais textos estudantes de graduação e mestrado serão publicados. Textos

escritos por estudantes de graduação apenas serão considerados para publicação se forem elaborados

em coautoria com ao menos um acadêmico ou profissional mais experiente (sênior).

6. As opiniões expressadas pelos autores nos textos não representam de qualquer forma a opinião do

ILA-Brasil. Essas opiniões são apenas dos autores.

7. Tipos de contribuição:

o Contribuição individual para o blog - texto individual sobre qualquer temática relacionada ao

Direito Internacional.

o Simpósio Conjunto (Feature symposium) – textos produzidos por 4 ou 5 autores em que estes

discutam conjuntamente diferentes perspectivas sobre um mesmo tópico.

o Revisão – texto individual que foque em um livro ou em um uma obra criativa que tenha o

Direito Internacional como foco primário ou exclusivo.

o Simpósio de revisão (Review symposium) – textos produzidos por 4 ou 5 revisores foquem em

um livro ou em uma obra criativa que tenha o Direito Internacional como foco primário ou

exclusivo, normalmente com uma nota introdutória ou final feita pelo autor do trabalho de

revisão.

8. Diretrizes de escrita:

o Por favor envie uma biografia de colaboração (não mais do que 25 palavras) e uma fotografia

o Limite de palavras: 1.500 palavras (textos maiores serão publicados apenas excepcionalmente,

se o tópico o justificar para os editores).

o Fonte: qualquer fonte é aceitável.

o Formatação de espaçamento e parágrafo: espaçamento simples com retorno de linha única

entre parágrafos e sem recuo.

▪ títulos a seu critério para desassociar textos longos

▪ não utilize mais do que um nível de título

▪ títulos devem estar em negrito

o Citações devem ser mínimas. Elas devem estar indicadas em parênteses imediatamente depois

de proposições ou citações que elas suportam (notas de rodapé não são permitidas).

o Hiperlinks: nós permitimos e encorajamos os autores a inserirem hiperlinks incorporados a

materiais de apoio e textos legais, em complemento a ou preferencialmente no lugar de

citações.

9. As submissões devem ser enviadas para o seguinte e-mail: ilabragendas@gmail.com


