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EDITAL PARA SELEÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SOBRE REGULAÇÃO,   SANEAMENTO 

BÁSICO E O NOVO MARCO REGULATÓRIO 

 

 
A ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE AGÊNCIAS DE REGULAÇÃO – ABAR, torna público edital para seleção de artigos 

científicos sobre comentários ao marco regulatório do saneamento básico (Lei Federal 11.445/2007 e as alterações 

promovidas pela Lei Federal 14.026/2020), com publicação prevista para o mês de junho de 2023. 

 
Além dos trabalhos sobre o marco regulatório do saneamento básico, serão aceitos artigos científicos  que estabeleçam 

transversalidade entre o marco do saneamento básico com as seguintes áreas: a) Direito Administrativo (regulatório e 

sancionador); b) Teoria econômica da regulação; c) Contabilidade regulatória e práticas contábeis do saneamento básico; d) 

Administração Pública e Governança Regulatória. Serão aceitos, ainda, outros temas relevantes que correspondam às 

linhas temáticas do marco regulatório do saneamento básico, como estudos comparados e práticas regulatórias de 

outros países. 

 
1. Coordenação 

A Coordenação da coletânea de artigos ficará sob responsabilidade dos Professores Dr. Carlos Roberto de Oliveira, 

Mrs. Leandro Mello Frota e Mrs Daniela Janaína Pereira Miranda. 

 
2. Diretrizes para Autores 

(i) Os artigos científicos submetidos deverão ser inéditos; 

(ii) Os artigos científicos serão avaliados e selecionados pela Coordenação como requisito à publicação, que 

poderão aceitar ou rejeitar quaisquer artigos científicos ou propor eventuais alterações, desde que aprovadas pelo 

autor. 

(iii) A publicação dos artigos científicos não implicará em remuneração aos autores. 

(iv) As opiniões emitidas pelos autores em seus artigos são de sua exclusiva responsabilidade. 

(v) Os artigos científicos deverão ser enviados para o endereço eletrônico: editalsaneamento2023@abar.org.br, até 

o dia 15 de março de 2023. 
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3. Normas para apresentação dos artigos: 

(i) Será admitida coautoria (máximo de 3 autores) e, preferencialmente, com um dos autores portador de título de 

Mestre. 

(ii) Tamanho do texto: mínimo de 10 e máximo de 20 páginas (incluindo sumário,resumo, introdução, desenvolvimento, 

conclusão e referências bibliográficas). 

(iii) Margens: esquerda, superior, 03cm e direita, inferior 02cm. 

(iv) Tamanho do papel: A4. Alinhamento: justificado. 

(v) Fonte: Times New Roman, normal, tamanho 12 (corpo de texto); tamanho 10 (notas de rodapé);  tamanho 13, em 

maiúsculo e negrito (título); tamanho 13, em negrito (tópicos, com numeração romana) e tamanho 10 (citações e 

sumário). 

(vi) Espaçamento entre linhas: 1,5. 

(vii) Primeira linha de cada parágrafo com espaçamento de 2cm em relação à margem esquerda. Nome, profissão, 

instituição, titulação, endereço, telefone e endereço eletrônico do (s) autor(es) do trabalho – nome após o título, alinhado 

à direita, e demais dados em nota de rodapé. 

(viii) Lista de 05 palavras-chave e resumo do artigo em 05 linhas (em português e inglês). 

(ix) As referências bibliográficas devem ser inseridas em notas de rodapé. 
 

4. Publicação da coletânea 

(i) A coletânea de artigos será publicada, inicialmente, em formato digital com download free em uma parceria de editoração 

entre a IAB Nacional a OAB-RJ. Serão lançados, ainda, esforços posteriores para busca de patrocínio para tiragem gráfica e 

entrega cortesia aos autores, agências reguladoras e outros órgãos e entidades estratégicas. 

 
Brasília, 28 de novembro de 2022. 

 
 

 
Prof. Dr. Carlos Roberto de Oliveira Prof. Mrs. Leandro Mello Frota 

 
 

 
Profª. Mrs Daniela Janaína Pereira Miranda 
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