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EDITAL N. 01/2015 - CHAMADA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS, ENSAIOS, 

ENTREVISTAS E RESENHAS 

REVISTA AMICUS CURIAE – DIREITO UNESC 

1. A Revista Amicus Curiae é a Revista do Curso de Direito da Universidade do Extremo 

Sul Catarinense (UNESC). De periodicidade semestral, o objetivo primordial da 

revista é incentivar a produção acadêmica e difundir o conhecimento científico. No 

ano de 2015 assume como tema central a questão que envolve os “Direitos Humanos e  

Sociedade”, com enfoque em duas linhas: a) Direitos Humanos, Cidadania e Novos 

Direitos; b) Direitos Humanos, Estado e políticas sociais. 

2. Os trabalhos, para serem recebidos e submetidos à análise, deverão contemplar a 

política editorial da Revista e serem enquadrados nos seguintes eixos: (1) Filosofia, 

teoria ou Historicidade crítica dos direitos humanos, (2) Direitos humanos e Estado, 

(3) Direitos humanos e Relações Sociais, (4) Direitos humanos e Cidadania, (5) 

Direitos humanos e Relações Internacionais, (5) Direitos humanos e Política, (6) 

Direitos humanos e Novos Direitos, (7) Direitos humanos e Educação jurídica (8) 

Direitos humanos e criminologia, (9) Direitos humanos e políticas sociais, (10) 

Direitos humanos, constitucionalismo e direito constitucional. O enquadramento do 

trabalho deverá constar na folha de rosto logo abaixo do título. 

3. Compreendem-se na política editorial da Revista (indicando-se a secção que integram): 

 

a) Artigos e ensaios originais no aspecto teórico ou relatando situações fáticas, 

que posam contribuir de forma relevante e crítica no desenvolvimento da temática 

e dos eixos mencionados; 

b)  Artigos de autoria de discentes participantes de projetos de pesquisa ou grupos 

de pesquisa da instituição em coautoria com os respectivos orientadores; 

c) Entrevistas, realizadas junto a acadêmicos ou atores sociais de notoriedade no 

cenário científico e sócio-político nacional e internacional, que transitem pelas 

áreas correspondentes às linhas editoriais da Revista; 

d) Resenhas de obras clássicas ou mesmo recém-lançadas, dando-se preferência 

para as análises críticas cujo teor ultrapasse o simples resumo; 

e) Traduções de originais de textos científicos que envolvam a área e os eixos 

temáticos da revista.  
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4. É condição para publicação que os trabalhos estejam contemplados pela política editorial 

da Revista, disponível no site: 

 

http://periodicos.unesc.net/index.php/amicus/index 

 

satisfazendo, sobretudo os critérios da criticidade e originalidade. A apresentação da Revista e 

seus editoriais anteriores são instrumentos que podem auxiliar na compreensão da proposta de 

sua política editorial. 

 

5. Em relação às normas de apresentação, os seguintes itens devem ser observados:  

http://periodicos.unesc.net/index.php/amicus/about/submissions#authorGuidelines 

Os originais devem conter, na primeira página, folha de rosto, na qual se fará constar: 

a) Título do trabalho; 

 

b) Nome completo do autor;  

 

c) Instituição a que se encontra vinculado, ou pela qual tenha adquirido o título 

acadêmico (graduação, mestrado, doutorado); 

 

d) Indicação da linha editorial da Revista na qual o trabalho se enquadra; 

 

e) Endereço completo para correspondência e endereço eletrônico; 

 

f) Breve súmula das principais atividades do autor, a qual deve ser colocada 

como primeira nota de rodapé feita ao nome do autor. 

 

6. No caso de coautoria ou de autoria plural (máximo de 03 autores, sendo ao menos um 

doutor), devem constar os dados de cada um dos autores, de acordo com as exigências 

constantes do item n. 5. 

7. É vedada a adoção de sistema misto para realizar citações. 

8. Os artigos que, aceitos para publicação, não obedecerem aos padrões editoriais 

mínimos mencionados neste edital (itens n. 4 a 7), poderão ser modificados pelo 

Conselho Editorial independente de comunicação aos autores, ou, à sua discrição, 

reenviados ao(s) autor(es) para proceder(em) às modificações apontadas como 

necessárias – ficando, no último caso, a publicação condicionada ao cumprimento do 

requerido no prazo designado.  

http://periodicos.unesc.net/index.php/amicus/index
http://periodicos.unesc.net/index.php/amicus/about/submissions#authorGuidelines
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9. O Conselho Editorial se reserva o direito de realizar adaptações formais ao estilo da 

Revista e corrigir eventuais erros gramaticais, de grafia, de digitação e de 

normalização bibliográfica. 

10. O arquivo, em formato “doc” ou “docx” deve ser enviado ao endereço eletrônico a 

seguir: revistadireito@unesc.net 

11. O prazo final para envio dos trabalhos é até as 23hs59min do dia 15 de julho de 

2015. 

12. Os trabalhos enviados e selecionados serão publicados no início do segundo semestre 

de 2015. 

13. A revista mantém fluxo contínuo no recebimento de artigos. 

14. Conselho Editorial, autonomamente, ou ad referendum por suas subcomissões 

específicas, reserva-se o direito de não publicar o material submetido.  

15. O(s) autor(es), ao submeterem o(s) trabalho(s) à apreciação editorial cedem os direitos 

autorais unicamente para fins de publicação e difusão do trabalho submetido à Revista 

Amicus Curiae, sem que isso importe quaisquer ônus pecuniários para quaisquer das 

partes, e independentemente da publicação ocorrer ou não. 

 

Cordialmente, 

 

 

Conselho Editorial da Revista Amicus Curiae  

Criciúma - SC, 10 de abril de 2015. 


