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PROJETO DE PRODUÇÃO DE LIVRO DA COMISSÃO DE BIOÉTICA, 

BIOTECNOLOGIA E BIODIREITO DA ORDEM DOS ADVOGADOS DO BRASIL, 

SECCIONAL DISTRITO FEDERAL  

 

● Apresentação: trata-se de projeto de produção de obra literária versando sobre os temas da 

Bioética, Biotecnologia e Biodireito. 

 

● Justificativa: proposta inovadora nas comissões da OAB/DF, aproveitando o conhecimento 

técnico e a produção intelectual produzida pelos membros da comissão (especialmente dos 

Grupos de Trabalho existentes). 

 

● Título do livro: Tópicos de Bioética, Biotecnologia e Biodireito. 

 

● Páginas do livro: variável, pois vai depender do número de artigos (capítulos) aprovados, 

estima-se que entre 150 (cento e cinquenta) e 300 (trezentas) páginas. 

 

● Editora do livro: Inicialmente, a Editora do Conselho Federal da OAB. 

 

● Organizadores do livro: Arthur Henrique de Pontes Regis, Jerônimo Agenor Susano Leite 

e Kleber Pessoa de Melo. 

 

● Quem pode ser autor: membros e ex membros da Comissão de Bioética, Biotecnologia e 

Biodireito da OAB – DF, diretoria, conselheiros seccionais e federais da atual gestão da   

OAB – DF. 
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● Quantos artigos cada autor pode submeter: cada autor de artigo, que se converterá em 

um capítulo do livro, poderá submeter 1 (um) artigo individual e 1 (um) artigo escrito em 

coautoria com outros autores, ou seja, cada autor poderá enviar até 2 (dois) artigos. 

 

● Formatação dos artigos: cada artigo deverá ter no mínimo 12 (doze) e no máximo 25 

(vinte e cinco) páginas, sem contar a bibliografia, formatado nas normas da ABNT. Deve-se 

utilizar o modelo “Resenha Jurídica em formato ABNT”, disponível na página 

http://www.fastformat.co/. 

 

● Critérios de avaliação: os artigos devem ter seu conteúdo dividido, preferencialmente e 

quando aplicável, em: introdução, objetivos, métodos, resultados, discussão e considerações 

finais. Serão observados os seguintes critérios de avaliação: originalidade e atualidade do 

tema; adequação das partes e clareza do texto; relevância do conteúdo; e metodologia 

empregada (se aplicável).  

 

● Forma de avaliação: os artigos serão avaliados, anonimamente, pela Comissão, que poderá 

contar com o apoio de profissionais de notório conhecimento nas temáticas do Livro. A 

avaliação será dividida em duas etapas: 1ª Etapa: os artigos retornarão aos autores com as 

seguintes possibilidades: aprovado, aprovado com alterações, pendente de nova avaliação 

após as alterações sugeridas pelo parecerista. 2ª Etapa: após nova avaliação, os artigos 

retornarão com uma segunda manifestação. 

 

● Formatação (editoração): Caso a Editora selecionada não realize o referido serviço, a 

Comissão estudará alternativas para publicação da obra. 
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● Cronograma: 

- 60 dias após a divulgação deste Projeto que se dará através do site da OAB – DF e 

encaminhamento por e-mail: Entrega dos artigos pelos autores, de forma anônima, ou seja, 

os artigos enviados não devem constar os nomes dos autores. 

- 30 dias após da entrega dos artigos: Devolução dos artigos com o parecer da Comissão. 

- 15 dias após da devolução com parecer: Entrega dos artigos pelos autores, após alterações, 

para nova rodada de avaliação. 

- 10 dias após da entrega dos artigos revisados: Devolução dos artigos com o parecer final 

da Comissão. 

- 10 dias após o parecer final: Envio do livro para apreciação da editora do CFOAB. 

- 04 de Dezembro de 2018: Publicação e lançamento do livro (preferencialmente em data na 

qual haja evento da Comissão na OAB/DF). 

 

● Observações 

- O(s) autor(es) deverá(ão) encaminhar, junto com o artigo (capítulo), expressa autorização 

para publicação, a título gratuito, esclarecendo se é inédito, ou não. 

- Os valores pagos ao parecerista não serão reembolsados, mesmo que o artigo seja recusado; 

o livro, por qualquer razão, não seja publicado; ou, ainda, se o autor recusar a publicação do 

artigo na presente obra. 

- Caso haja recusa da editora do CFOAB, serão procuradas outras editoras ou os autores ainda 

podem tentar editar o livro com recursos próprios. 

- Os artigos obrigatoriamente devem ser inéditos (sem publicação anterior). 

- Os casos omissos serão resolvidos pelos organizadores, podendo haver alguma alteração no 

cronograma.  


