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Call for Papers | Chamada de Artigos1 

PRORROGAÇÃO DE PRAZO 

Dezembro de 2020 

 

Livro:  A CONSOLIDAÇÃO LEGAL DAS RELAÇÕES ENTRE CHINA E BRASIL 

  INTEGRATING CHINA AND BRAZIL: THE LEGAL CONSOLIDATION OF 
THE COUNTRIES’ RELATIONS.  

   

  (A ser publicado em São Paulo e Beijing) 

 

Entidades:  China Law Society (CLS),  

Ordem dos Advogados do Brasil (OAB),  

Instituto Sócio-Cultural Brasil-China (IBRACHINA). 

 

Justificativa: 

  China e Brasil celebram 46 anos de Relações Diplomáticas e laços de amizade. 
Apesar disso, a real integração entre essas nações, sob perspectiva econômica e 
cultural, aprimorou-se nos últimos anos. A China é, hoje, a mais potente e 
alvissareira economia do mundo e já ocupa, há mais de uma década, o posto de 
maior parceiro comercial do Brasil. Por sua vez, a China tem o Brasil como uma 
relevante região para expansão econômica, desenvolvimento tecnológico e 
humano, segurança alimentar e exportação de matéria prima. 

  Apesar dessa recente porém rica relação de interdependência, há ainda uma 
grande falta de conhecimento sobre os sistemas legais de cada país, o que 
representa um entrave para sua desejada aproximação econômica e cultural.  

 O objetivo do livro será o de tentar diminiur essa lacuna, através da organização 
e consolidação de textos acadêmicos de autoria de estudantes, professores e 
operadores do Direito, obedecendo aos tópicos que abaixo se enumeram. 

  Serão também admitidos, e bem-vindos, textos em co-autoria entre autores 
chineses e brasileiros. 

 

Tópicos:  Relações China-Brasil: 

- História Política da China comparada à História Política do Brasil, sob o 
ponto de vista da integração entre ambos os países; adequação sóciocultural 
e relacionamento entre ambos os países. 

- Inovações legislativas China-Brasil; Reformas Chinesas: leis de abertura, Lei 
de Investimentos Estrangeiros, novo Código Civil, Nova lei de Privacidade 

 
1 Há versão em inglês deste Call For Papers 
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de Dados; Reformas Brasileiras: abertura econômica, marcos regulatórios, 
regulação de investimento. 

- A Nova Rota da Seda (The Belt and Road Initiative) na América Latina e 
Caribe;  As iniciativas e compromissos para as políticas Chinesas na América 
Latina e Caribe. 

- Inovacoes legislativas China-Brasil; Relações comerciais: relações de 
consumo; Seguros; Mecanismos alternativos de resoluções de conflitos; 
sistema jurídico para relações comerciais entre as nações. 

- Relações e legislação trabalhistas; política migratória. 
- Incentivos à produção cultural: a integração cultural Brasil China, sob a 

perspectiva legal. 

 

Datas:  PRAZO PRORROGADO para a submissão de propostas até às 23h do dia 15 
de dezembro de 2020: 

Do Brasil: ao Professor Víctor Gabriel Rodríguez (USP), no email 
books@ibrachina.com.br, com o assunto  "Ibrachina Book 2021" 

Da China: para Professora Wu Wenfang (Shangai University), no email 
wu.wenfang@mail.shufe.edu.cn      

Nota: podem ser abertas outras chamadas para o livro, a depender 
do número de textos aprovados. 

Resposta para aprovação das propostas: 20 de dezembro de 2020. 

Prazo final para entrega do artigo em estágio avançado: 05 de fevereiro de 
2021. 

Prazo final para entrega do artigo totalmente finalizado: 05 de julho de 2021. 

Previsão para publicação do livro: 01 de outubro de 2021 (Beijing e São 
Paulo). 

 

Equipe de avaliação: 

China: Professora Wu Wenfang (Shanghai University of Finance and 
Economics School of Law, Shanghai, P.R. China) 

   Brasil: Víctor Gabriel Rodríguez (USP/FDRP; Prolam/USP) 

    Nota: os professores podem agregar colaboradores à sua equipe. 

 

Template:  Serão admitidos no máximo três autores por artigo. 

Os artigos devem ser inéditos. 

Os artigos devem ser apresentados em fonte Times New Roman, tamanho 12, 
espaço 1,5, margem esquerda 3cm, margem direita 2 cm, papel tamanho A4; 
Notas de rodapé devem aparecer ao fim de cada página, em Times New Roman 
fonte 10, espaço simples. 
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O paper deve ter mais de 5.000 palavras incluindo as notas de rodapé, mas 
excluídos o resumo (abstract). O tamanho do artigo deve ser suficiente para 
uma discussão aprofundada do tema proposto. 

O artigo deve ser escrito em português e inglês. Não haverá revisão 
gramatical pelos julgadores ou pelos editores. 

   O resumo (abstract) deve ter aproximadamente 500 palavras; 

Deve haver um sumário de conteúdo (Table of contents). 

Devem-se apresentar Palavras-Chave (Keywords) em não mais de 05 entradas 
(tópicos). 

O paper deve conter: 

1) Resumo (abstract) em inglês 

2) Palavras-Chave (Keywords) 

3) Sumário (Table of Contents) 

4) Texto 

5) Referências no sistema Chicago (autor-data), que se pode consultar em:  

https://www.chicagomanualofstyle.org/tools_citationguide/citation-guide-
2.html, 

6) Currículo resumido do(s) autor(es) 

   7) Autorização em inglês, conforme modelo abaixo: 

 

Statement on usage authorization 

I entirely understand policies concerning reserving and using 

copies of academic papers. That is, the Publishing Entities have 

the right to use and consolidate the paper in sequence with 

others to form the book, has the right to publicize and 

distribute it by means of filming, microfilming or any other 

duplication methods. 

I hereby state that the paper content has not plagiarized any 

other writer’s copyright was followed by the respective 

acknowledgements / references. I have written the paper and fully 

examined it to strictly comply with the Copyright Laws. 

 

Signature by Author:                    

Date:             

 

 

Para mais informações, favor contatar no email books@ibrachina.com.br, com o assunto 
“Information- Book Ibrachina 2021”. 
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