
Diretrizes   para   Apresentação   de   Artigos   

Objetivo   da   ação   

Os  artigos  encaminhados  acerca  da  Nova  Lei  de  Licitações,   no  que  concerne  à               
aplicação  a  obras  e  serviços  de  engenharia,  serão  selecionados  para  futuramente             
serem  publicados  em  um   e-book  a  ser  hospedado  no  site  do  IBRAOP  e  serem  objeto  de                  
apresentação   em   um   Webinar   sobre   o   tema   promovido   pelo   IBRAOP.   

Avaliação     

A  seleção  dos  artigos  será  feita  por  uma  equipe  técnica  designada  pela  Diretoria  Executiva                
do   IBRAOP.   

Critérios   de   submissão  

Os  artigos  devem  ser  encaminhados  para  publicação  para  o  e-mail   ibraop@ibraop.org.br .             
Poderão  ser  aceitos  trabalhos  que  atendam  à  formatação  abaixo  indicada  e  que  sejam               
escritos  com  clareza  e  objetividade,  em  linguagem  adequada  à  norma  culta  da  língua               
portuguesa,  versando  sobre  um  tema  que  tenha  pertinência  com  a  auditoria  de  obras  e                
serviços   de   engenharia   e   contendo   no   seu   corpo:   

a) descrição  do  tema  do  artigo,  com  a  indicação  do  dispositivo  da  lei  que  será                
abordado  e,  preferencialmente,  no  que  couber,  comparando-se  esse  dispositivo           
com   aquele   constante   da   antiga   lei   de   licitação;   

b) indicação  clara  da  mudança  ocorrida,  apresentando  uma  análise  crítica  sobre  o             
tema  e  os  desafios  que  a  referida  alteração  pode  representar  nas  auditorias  de               
obras   e   serviços   de   engenharia;     

c) em  linhas  gerais  e  sucintas,  eventuais  casos  concretos  que  podem  exemplificar  os              
desafios   vislumbrados   quanto   ao   novo   dispositivo;   e/ou   

d) sugestões  de  encaminhamentos  doutrinários  e  jurisprudenciais  referentes  à          
problemática   vislumbrada.   

Identificação   do   autor   

O(s)  autor(es)  devem  se  identificar  no  arquivo,  apresentando  em  nota  de  rodapé  um               
pequeno  resumo,  de  no  máximo  50  (cinquenta)  palavras,  com  a  indicação  da  sua               
instituição,   cargo/função   exercícios,   formação   acadêmica   e   área   de   atuação.     

Formatação   
  

O  arquivo  deve  ter  formato  Word  ou  equivalente  (extensão  .doc/docx),  com  até  três               
páginas,  conforme  o  arquivo  disponibilizado.  As  principais  formatações  são:  fonte  arial             
tamanho  10;  título  em  arial  bold  20  pt;  alinhamento  justificado;  espaçamento  simples  entre               
as   linhas;   formato   da   página   A4   (21x29,7   cm);   todas   as   margens   com   2   cm.     

Publicação   

A  seleção  dos  arquivos  será  informada  aos  autores  pelo  mesmo  e-mail  de  envio.  Para  a                 
publicação,  podem  ser  requeridas  algumas  alterações  para  adequações  formais,  sem            
afetação  quanto  ao  conteúdo,  o  que  será  previamente  requerido  por  e-mail  ao  autor.               

mailto:ibraop@ibraop.org.br


Quando  da  publicação,  será  indicado  que  os  conceitos  e  opiniões  emitidas  no  artigo  são                
de  inteira  responsabilidade  de  seus  autores.  Os  artigos  publicados  poderão  ser  divulgados              
em   outros   canais,   desde   que   citado   o   endereço   eletrônico   do   e-book.   


