
 
 

 

 

Edital para chamada de dossiês temáticos da Revista Cadernos PPGDir./UFRGS 

Biênio 2020/2021 

 

A revista Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS (ISSN: 1678-

5029), publicação virtual e impressa, livremente acessível, do Programa de Pós-Graduação em 

Direito da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (PPGDir./UFRGS), convida membros 

da comunidade acadêmica e pesquisadores a apresentarem propostas de dossiês temáticos. 

Serão selecionados até quatro dossiês, para a publicação nos próximos números da Revista 

(2020/1 e 2020/2) e (2021/1 e 2021/2), conforme o procedimento a seguir descrito. 

 

1. Objetivos 

 

A presente chamada tem por objetivo a convocação de professores(as) e 

pesquisadores(as) doutores(as), preferencialmente da área de Direito, para a proposição de 

dossiês temáticos nos próximos quatro números da Revista Cadernos do programa de Pós-

Graduação em Direito da UFRGS (2020/1 e 2020/2) e (2021/1 e 2021/2). 

 

2. Critérios para participação como proponente do dossiê 

 

a) Número de proponentes – os dossiês podem ser propostos por até 2 

organizadores(as)/proponentes, sendo preferencialmente 1 professor(a) ligado(a) a um 

Programa de Pós-Graduação em Direito credenciado na CAPES e 1 professor(a)/pesquisador(a) 

ligado(a) a uma instituição internacional; 

 

b) Titulação dos proponentes – somente serão submetidos ao processo de 

avaliação dossiês elaborados por proponentes/organizadores(as) que possuam título de 

doutorado;  

 

c) Vinculação dos proponentes a grupos de pesquisa e instituições de ensino 

superior – os/as organizadores(as) devem necessariamente estar vinculados(as) a Grupos de 



 
 

 

Pesquisa e Instituições de Ensino Superior (nacional ou estrangeira) e possuírem reconhecida 

competência acadêmica na área temática em que o dossiê será proposto. 

 

3. Requisitos para a admissão dos dossiês 

 

a) Temas dos dossiês - o tema dos dossiês deve estar relacionado ao foco e ao escopo da 

Revista do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS; 

 

b) Ineditismo – os dossiês devem ser inéditos no Brasil, assim como os artigos neles 

contemplados, não tendo sido publicados anteriormente, nem por meio físico, nem 

eletrônico; 

 

c) Elementos obrigatórios dos dossiês – o dossiê deve conter os elementos obrigatórios 

dispostos na ordem sugerida abaixo: 

1. Nome, titulação e vínculo institucional dos/das organizadores(as)/proponentes; 

2. Dados curriculares dos/das organizadores(as)/proponentes; 

3. Resumo do dossiê em línguas portuguesa e inglesa (de 100 a 250 palavras cada); 

4. Descrição e enquadramento da proposta (até 1200 palavras), em um texto 

argumentativo/descritivo incluindo os seguintes elementos: 

a. Título em português e em inglês; 

b. Objetivos e enfoques pretendidos; 

c. Justificativa e relevância do tema; 

d. Lista de referências bibliográficas sobre o tema; 

5. Anexo que contenha os resumos dos artigos que comporão o dossiê temático (de 

100 a 250 palavras cada), e a indicação dos/das respectivos(as) autores(as), 

titulação, vínculo institucional e endereço do currículo Lattes; 

 

d) Número de artigos a serem contemplados na proposta – a proposta deve abranger 

no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) artigos inéditos e um texto dos/das 

organizadores(as)/proponentes para compor a introdução do dossiê. Após a seleção do 

dossiê com as propostas de artigos, haverá prazo para envio do artigo completo; 

 



 
 

 

e) Titulação dos autores dos artigos - serão aceitos dossiês que contenham artigos 

elaborados preferencialmente por autores que possuam título de doutorado; 

 

f) Exogenia e vinculação a instituições estrangeiras dos autores dos artigos - na 

proposta, deve ser reservado um percentual igual ou superior a 75% de autores(as) e 

coautores(as) de unidade da federação distinta ao Rio Grande do Sul. Ademais, deve ser 

observado um percentual igual ou superior a 25% de artigos de autores(as) ou 

coautores(as) vinculados(as) a instituições estrangeiras; 

 

g) Instruções relativas aos artigos – os artigos que compuserem o dossiê devem seguir 

rigorosamente as diretrizes para autores da revista Cadernos do Programa de Pós-

Graduação em Direito da UFRGS, (disponíveis em: 

https://seer.ufrgs.br/ppgdir/about/submissions#authorGuidelines), assim como as 

normas do presente edital, além de serem relevantes à reflexão no tema proposto; 

 

h) Normas sobre o texto dos dossiês e dos artigos – os dossiês, assim como os artigos 

neles contemplados, devem obedecer às normas da Associação de Normas Técnicas 

(ABNT) e as seguintes normas: 

1.  Normas Gerais – letra do texto tamanho 12; letra de citações e notas de rodapé 

tamanho 10; espaçamento 1,5; sem espaço entre parágrafos; margem superior e 

esquerda de 3,0 cm; inferior e direita de 2,0 cm; numeração de páginas na margem 

superior direita;  

2. Referências normativas – conforme ABNT NBR 15287:2011 e ABNT NBR 

6024:2003;  

3.  Citações – conforme ABNT NBR 10520:2001, utilizando os sistemas de 

chamada numérica ou autor-data. O sistema escolhido pelo autor deverá ser 

utilizado para todas as citações do artigo. Consultar norma da ABNT para 

exemplos dos sistemas.  

 

 

4. Critérios de avaliação dos dossiês 

 



 
 

 

As propostas passarão por processo seletivo organizado e coordenado pelo Comitê 

Editorial da revista, que seguirão as regras dispostas no presente edital e observarão os seguintes 

critérios: 

 

a) Adequação aos critérios de estrutura e forma, conforme estabelecidos no presente edital 

e nas diretrizes para autores da revista, assim como à politica editorial da revista 

Cadernos do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS; 

 

b) Em relação aos/às organizadores(as)/proponentes – será levada em conta a titulação, 

o histórico acadêmico e a relação entre o tema da proposta a atuação acadêmica; 

 

c) Em relação à proposta – será considerada a originalidade/viabilidade da proposta; a 

clareza e coerência em relação à unidade temática do Dossiê;  a abrangência da temática, 

com a inclusão de artigos que apresentem perspectivas variadas; o impacto da 

publicação em termos de distribuição de autores por regiões e países, isto é, propostas 

que contemplem publicações de artigos em outros países por contribuírem para a 

internacionalização da revista; a observância das regras de porcentagem quanto à 

exogenia e vinculação a intuições estrangeiras dos autores(as) dos artigos; 

 

d) Em relação aos artigos –  será observado o ineditismo e adequação às normas de 

publicação e a política editorial deste edital e da revista; após enviados, os artigos serão 

avaliados por membros do corpo de avaliação da revista a respeito de seu valor científico 

e o cumprimento das normas formais estabelecidas; 

 

e) Serão excluídas as propostas que não atenderem aos critérios que regem as normas de 

publicação e a política editorial deste edital e da revista. 

 

5. Cronograma e etapas de avaliação 

a) As propostas recebidas pela Comissão Editorial da revista serão analisadas levando-se 

em conta os critérios do presente edital e a política editorial da revista. Todas as 

propostas aprovadas serão endereçadas ao Conselho de Avaliação de Dossiês; 



 
 

 

b)  A Comissão formará um Conselho de Avaliação de Dossiês (CAD) formado por 3 

colaboradores(as), 2 membros do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFRGS e 

1 membro de um Programa de Pós-Graduação em Direito externo, que será responsável 

por pontuar e hierarquizar as propostas de acordo com os critérios de avaliação; 

c)  A Comissão Editorial ficará responsável por coordenar o trabalho de avaliação de 

dossiês e divulgar os resultados até o dia 1º de março de 2020; 

d) Após a divulgação dos resultados, a Comissão Editorial enviará Carta de Aceite da 

proposta de Dossiê aos/às organizadores(as)/proponentes, no qual constará o 

cronograma para o envio dos textos completos dos artigos; 

e) Este edital seguirá o seguinte cronograma: 

Lançamento da chamada de dossiês 1º de dezembro de 2019 

Prazo final para submissão de propostas 1º de fevereiro 2020 

Divulgação dos resultados 1º de março 2020 

 

6. Envio das propostas 

 

As propostas devem ser enviadas para o e-mail revistappgdir@ufrgs.br (Assunto: 

Proposta de dossiê – seleção 2020/2021), em formato .doc ou .docx com prazo final de 

submissão em 1º de fevereiro de 2020. 

 

7. Atribuições dos/das organizadores(as)/proponentes dos dossiês  

 

a) Incentivar o envio de contribuições e verificar se cada contribuição é original e inédita; 

 

b) Assegurar que o dossiê seja composto de no mínimo 5 (cinco) e no máximo 8 (oito) 

artigos inéditos (ficando sob sua responsabilidade a substituição de artigos no caso de 

desistências);  

 

c) Definir e informar aos editores da revista a ordem em que os artigos do dossiê deverão 

ser apresentados no sumário da revista; 



 
 

 

 

d) Preparar um texto de apresentação denso, capaz de problematizar o tema escolhido, 

apresentando os artigos; 

 

e) Manter contato frequente com a Comissão Editorial da Revista, garantindo que a 

elaboração do dossiê seja realizada em conformidade com o cronograma e os 

compromissos pré-estabelecidos; 

 

f) Cumprir o prazo para entrega do material do dossiê estipulado no calendário que 

acompanhará a Carta de Aceite da proposta de Dossiê; 

 

g) Informar a Comissão Editorial da Revista a respeito de eventuais imprevistos relativos 

à publicação; 

 

8. Política editorial relativa aos dossiês 

 

a) Serão selecionados até quatro dossiês para publicação no biênio 2020-2021; 

 

b) Caberá à Comissão Editorial escolher as datas de publicação dos dossiês dentro do 

período; 

 

c) Não é permitido aos membros da Comissão Editorial a submissão de proposta de 

dossiês; 

 

d) Os casos omissos serão analisados pela Comissão Editorial. 

 

 

Porto Alegre, 20 novembro de 2019.Prof. Dr. Fábio Costa Morosini 

Editor Chefe 

 

Prof. Dr. Cesar Viterbo Matos Santolim  

Editor Chefe Substituto 

 

Doutorando Kenny Sontag  



 
 

 

Editor Executivo 

 

Doutoranda Nicole Rinaldi de Barcellos 

Editora Executiva 

 

 

 

 

 

 


