
 

 1/4

CURSO	DE	ATUALIZAÇÃO	EM	DIREITO	TRIBUTÁRIO	DO	IBDT	
MÓDULO	I	–	TEORIA	GERAL	DO	DIREITO	TRIBUTÁRIO	
1º	SEMESTRE	DE	2014	
 
REGRAS PARA O ARTIGO DE CONCLUSÃO DO CURSO 
 

	
CURSO	DE	ATUALIZAÇÃO	EM	DIREITO	TRIBUTÁRIO	DO	IBDT	

MÓDULO	I	–	TEORIA	GERAL	DO	DIREITO	TRIBUTÁRIO	
1º	SEMESTRE	DE	2014	

	
REGRAS	PARA	A	ELABORAÇÃO	DO	ARTIGO	DE	CONCLUSÃO	DO	CURSO		

 
	
Prezados (as) Alunos (as),  
 
Conforme as regras veiculadas no programa do Curso de Atualização em Direito 
Tributário do IBDT – Módulo I – 1º Semestre de 2014: 
 

“Para comprovar a sua preparação, cada aluno deverá entregar, em cada sábado, um 

resumo ou breve relatório de suas leituras prévias sobre o assunto indicado para as 

respectivas aulas. Uma página ou mais, com o nome e endereço. A entrega dos resumos e a 

frequência do aluno terão peso 3 na média final. Para a avaliação final, que terá peso 7 

(sete), o aluno poderá optar por realizar prova escrita ou entregar um artigo (vide regras 

para elaboração do artigo no site do IBDT) . A média final mínima para aprovação é 5 

(cinco).” 

 
Embora a elaboração do Artigo seja uma opção à realização da prova, a Coordenação do 
Curso recomenda fortemente a opção pelo Artigo. 
 
As regras para a elaboração do Artigo de Conclusão do Curso são tratadas nos tópicos 
seguintes. Os casos omissos a este regulamento serão resolvidos pela Coordenação do 
Curso.  
 
 
1. A opção pela elaboração do Artigo de Conclusão do Curso e a escolha do tema 
 
1.1. A ausência no dia 28/06/2014, data em que será realizada prova, será 
compreendida como opção para a elaboração do Artigo de Conclusão do Curso.  
 
1.2. Os alunos poderão escolher entre quaisquer dos temas abordados durante o 
Curso para a elaboração do Artigo. 
 
1.3. Poderão ser escolhidos temas não abordados pelos professores durante as aulas, 
desde que apresentem pertinência com a matéria. 

 
1.4. Não será obrigatória a apresentação prévia dos temas à Coordenação, bem como 
não será necessária apresentação de projetos. 

 
 
 
 

INSTITUTO BRASILEIRO DE DIREITO TRIBUTÁRIO 
Av. Brigadeiro Luiz Antonio, 290 - 7º conj. 71/72 

01318-902 - São Paulo - SP 

Fone/fax: (11) 3105-8206 - (11) 3241-5348 

Expediente das 9 às 18h 

E-mail: ibdt@ibdt.com.br 
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2. Os padrões para a elaboração do Artigo de Conclusão do Curso. 
 
2.1. O Artigo deve ser elaborado em conformidade com as normas da Associação 
Brasileira de Normas Técnicas (“ABNT”), como a “ABNT NBR 14724”. 
 
2.2. Em especial, destacam-se as seguintes regras: 
 

- O trabalho deve ser elaborado em língua portuguesa; 
 

- Os textos devem ser impressos na cor preta, podendo utilizar outras cores 
somente para as ilustrações. Utilizar papel branco ou reciclado, no formato A4 
(21 cm x 29,7 cm); 
 

- As margens esquerda e superior devem ser de 3 cm; as margens direita e inferior 
devem ser de 2 cm; 

 
- O texto deve utilizar fonte tamanho 12, times new roman, excetuando-se citações 

com mais de três linhas, notas de rodapé, paginação, legendas e fontes das 
ilustrações e das tabelas, que devem ser em tamanho menor e uniforme. 
 

2.3. Todas as reproduções devem conter a referência expressa à fonte utilizada. A 
ausência de adequada citação poderá configurar plágio, sujeitando o aluno ao 
tratamento disposto no tópico “4.2”, abaixo.  
 
2.4. O Artigo deve conter os seguintes elementos (“ABNT NBR 14724”): 
 
2.4.1. Elementos Pré-textuais ou preliminares: 
 

- Capa (Obrigatório) 
- Lombada (Opcional) 
- Folha de rosto (Obrigatório) 
- Folha de aprovação (Obrigatório) 
- Dedicatória (Opcional) 
- Agradecimentos (Opcional) 
- Epígrafe (Opcional) 
- Resumo (Obrigatório) 
- Resumo em língua estrangeira (Obrigatório) 
- Lista de Ilustrações (Opcional) 
- Lista de Tabelas (Opcional) 
- Lista de Abreviaturas e Siglas (Opcional) 
- Sumário (Obrigatório) 
 

2.4.2. Elementos Textuais: 
 
- Introdução (Obrigatório) 
- Desenvolvimento (Capítulos) (Obrigatório) 
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- Conclusão (Obrigatório) 
 

2.4.3. Elementos pós-textuais 
 
- Referências Bibliográficas (Obrigatório) 
- Glossário (Opcional) 
- Apêndice (Opcional) 
- Anexos (Opcional) 
- Índice (Opcional) 

 
2.5. Os “elementos textuais” devem conter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 20 
(vinte) laudas, impressas apenas no anverso, nos padrões do tópico “2.2”, acima. 
 
 
3. Entrega do Artigo de Conclusão do Curso. 
 
3.1. O Artigo deverá ser entregue pelo aluno ou seu representante munido de 
procuração, na secretaria do IBDT, à Rua Brigadeiro Luiz Antonio, 290, 7o andar, São 
Paulo-SP, até 28/07/2014, 18:00 hs. 
 
3.2. Não serão considerados os trabalhos entregues por quaisquer outros meios (por 
exemplo, e-mail).  
 
3.3. No caso de atraso na entrega do Artigo, deverá ser apresentada justificativa à 
Coordenação do Curso, a qual poderá aceitar ou não o trabalho. Na hipótese de aceitação 
do trabalho entregue em atraso, este será penalizado em 1,5 (um e meio) pontos.  
 
3.4. O aluno deve preencher e assinar o “formulário de autorização de publicação do 
Artigo”, disponibilizado no site do IBDT, entregando-o juntamente com o trabalho, até o 
prazo estabelecido no tópico “4.1”. Caso o formulário não seja entregue, considerar-se-á 
que o aluno não autoriza a publicação do trabalho. 
 
4. Avaliação do Artigo de Conclusão do Curso. 
 
4.1. O Artigo será avaliado considerando: 
 

- a observância dos padrões para a elaboração do Artigo, tratadas no tópico “2”; 
- a pesquisa doutrinária e jurisprudencial apresentada; 
- a clareza, organização e a contraposição dos argumentos; 
- o respeito às regras gramaticais; 

 
4.2. Nos casos a seguir, será atribuída nota “zero” ao Artigo, com a consequente 
reprovação do aluno no Curso: 
 

- Constatação de plagio em trechos ou partes inteiras do trabalho; 
- Não entrega do trabalho.  
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5. A possível publicação do Artigo. 
 
5.1. Os melhores trabalhos entregues pelos alunos serão selecionados pela Coordenação 
do Curso para indicação de publicação na Revista de Direito Tributário Atual do IBDT. 
 
5.2. Somente serão selecionados para indicação de publicação os trabalhos 
acompanhados do “formulário de autorização de publicação do Artigo”, conforme 
modelo disponibilizado no site do IBDT.  
 
5.3. Tais trabalhos, indicados para publicação pela Coordenação do Curso, serão 
submetidos à avaliação do Conselho Editorial da Revista de Direito Tributário Atual do 
IBDT, a quem competirá decidir pela publicação ou não dos trabalhos indicados.  
      
 

---------------- FIM DO DOCUMENTO ---------------- 


