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Seja bem-vindo(a) ao Blog do CAMARB Alumni

Preparamos esse Guia com algumas dicas e diretrizes para publicações em nosso Blog!



Aceitamos postagens relativas a temas atuais de arbitragem, mediação e
demais ADRs, que poderão ser submetidas por estudantes e profissionais da
área. Encorajamos postagens críticas, inovadoras e que sejam
multidisciplinares.

Ser escritos em linguagem simples e objetiva;
Abordar questões jurídicas, legislativas, políticas ou de natureza
econômica que tenham relevância na atualidade;
Não aceitamos textos ofensivos, com apologias a crimes ou a qualquer
tipo de preconceitos; e
Não publicamos fatos distorcidos ou interpretados de forma desconexa da
realidade.

Quanto ao conteúdo, os artigos devem:

DIRETRIZES
Os artigos podem ser editados pelos editores para correção de erros
linguísticos, de problemas formais ou para dar maior clareza a uma frase.
Os artigos poderão ter título ou subtítulo alterados pelos editores, sem
prévia notificação ao autor.
Os posts submetidos serão avaliados pela Equipe Editorial para análise de
publicação. Posts podem ser rejeitados, devolvidos ao autor com
sugestões de alterações ou publicados. A resposta sobre o resultado da
publicação será feita em tempo oportuno.

Considerações importante:



O título do artigo aparecerá aqui

Aqui aparecerá a resenha do seu artigo

Nome do autor
No máximo 90 caracteres, tendo
só a primeira letra em maiúscula.

Título

Resenha
Faça uma sugestão de resenha
com no máximo 200 caracteres.



Nome do autor e minicurículo completo

A CAMARB, que já faz parte da história acadêmica e profissional dos
maiores expoentes da arbitragem no Brasil, dá início a mais uma
projeto inovador.
Como reconhecimento pela participação nas Competições e Projetos
da CAMARB e com o objetivo de conectar nossos importantes
parceiros e apoiadores, a CAMARB Jovem convida a todos e todas para
fazer parte do CAMARB Alumni. Inspirado em modelos internacionais
de grupos formados por ex-competidores e membro(a)s do CAMARB
Jovem, trouxemos de forma inédita para o Brasil a ideia de fundar essa
grande comunidade acadêmica e profissional, integrando pessoas com
experiência e interesse nos métodos adequados de resolução de
conflitos.

 Foto

Nome completo e
minicurrículo

Envie-nos uma foto no formato
jpg, em boa qualidade.

Envie-nos como quer exatamente
que conste.



A CAMARB, que já faz parte da história acadêmica e profissional dos
maiores expoentes da arbitragem no Brasil, dá início a mais uma
projeto inovador.
Como reconhecimento pela participação nas Competições e Projetos
da CAMARB e com o objetivo de conectar nossos importantes
parceiros e apoiadores, a CAMARB Jovem convida a todos e todas para
fazer parte do CAMARB Alumni. Inspirado em modelos internacionais
de grupos formados por ex-competidores e membro(a)s do CAMARB
Jovem.

Texto
- O artigo deve ser enviado em word;
- Fonte Arial 12; e
- Conter, preferencialmente, no máximo 5
páginas.

Incentivamos a utilização de hiperlinks ao
invés de notas de rodapé.

Para manutenção do estilo informal do blog,
pedimos para que excesso de notas de
rodapé sejam evitados, prezando pelo
tratamento de temas jurídicos por meio de
linguagem acessível.



PRONTO!
Agora envie o e-mail com o seu texto para:

camarbalumni@camarb.com.br

Se você seguiu todos os passos, fique tranquilo! 
 

Você será avisado se o artigo for publicado.
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