
CHAMADA DE ARTIGOS 2011
REVISTA BRASILEIRA DE ESTUDOS POLÍTICOS – RBEP

A Diretoria da Revista Brasileira de Estudos Políticos, vinculada ao programa de Pós-
Graduação em Direito da Universidade Federal de Minas Gerais, torna pública a chamada de artigos 
para publicação de seus números 102 (1º semestre de 2011) e 103 (2º semestre de 2011). Somente 
trabalhos inéditos serão aceitos. Os textos poderão abordar quaisquer temas das seguintes áreas: 
Direito, Política, Filosofia ou Sociologia. Também serão aceitos textos de outras áreas que estejam 
vinculadas a uma das grandes áreas citadas. 

Os  trabalhos  devem  ser  encaminhados  aos  emails:  rbep@direito.ufmg.br e 
andityas@ufmg.br até  o  dia  30  de  novembro  de  2011,  indicando  título,  autoria  e  até  quatro 
qualificações profissionais do autor.  O autor deve necessariamente possuir o título de Doutor, 
sendo aceitos textos em co-autoria de doutorandos e seus respectivos orientadores. O autor deverá 
informar seu nome completo, endereço para correspondência, e-mail principal e adicional, filiação 
institucional e identificar a  modalidade do trabalho (artigo, ensaio ou resenha). Artigos escritos em 
co-autoria devem seguir todas as normas definidas acima para cada um de seus autores.

Os  trabalhos  serão  recebidos  pela  Secretaria  da  RBEP,  que  os  remeterá,  sem 
identificação, à análise de pareceristas anônimos para avaliação qualitativa de forma e conteúdo 
(double-blind  peer review).  O parecer  pode determinar  o aceite  para publicação,  a  sugestão de 
modificações ou a recusa do artigo. O autor terá acesso a todos os pareceres sobre seu artigo, sem 
identificação do parecerista. Os artigos aprovados e que venham a sofrer modificações oriundas das 
sugestões dos pareceristas deverão ser novamente enviados para a RBEP.

Os  trabalhos  devem  ser  escritos  em  um  dos  seguintes  idiomas:  português,  inglês, 
alemão, espanhol, francês ou italiano e devem obedecer aos seguintes requisitos:

1 – PRIMEIRA PÁGINA:

a) Título na língua de redação do texto e em inglês (se o texto estiver redigido em língua inglesa, 
deverá, obrigatoriamente, trazer título em um dos outros idiomas citados);
b) Resumo na língua de redação do texto e em inglês (abstract) com, no máximo, 200 palavras, 
contendo o campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão (se o texto estiver redigido em 
língua inglesa, deverá, obrigatoriamente, trazer resumo em um dos outros idiomas citados);
c)  De  3  a  5  palavras-chave  na  língua  de  redação  do  texto  e  em inglês  (se  as  palavras-chave 
estiverem redigidas  em língua inglesa,  deverão,  obrigatoriamente,  seguir  o  resumo em um dos 
outros idiomas citados);
d) Início do texto.

2 – CITAÇÕES:

a) As citações devem ser feitas em nota de rodapé, indicando os dados da fonte;
b) As referências  completas  devem ser apresentadas em ordem alfabética no final  do texto,  de 
acordo com as normas da NBR-6023/ABNT;
c) Diagramas, quadros e tabelas devem possuir título e ter a fonte indicada em nota de rodapé.

3 – NOTAS DE RODAPÉ:

a) As notas explicativas devem ser reduzidas ao mínimo indispensável.

4 – FORMAIS:
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a) Tamanho do papel: A4;
b) Editor de texto: *.doc ou *.rtf;
c) Fonte: Times New Roman, 12; 
d) Margens: esquerda, superior, direita e inferior: 2 cm;
e) Parágrafo: espaçamento anterior e posterior: 0 ponto; 
f) Entre linhas: duplo;
g) Alinhamento: justificado.

5 – EXTENSÃO:

a) Artigos: até 30 laudas.
b) Ensaios: até 15 laudas.
c) Resenhas: até 10 laudas.

6- DISPOSIÇÕES FINAIS:

Os artigos enviados são de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).
A Diretoria da Revista Brasileira de Estudos Políticos se reserva o direito de ampliar o 

prazo para recebimento de artigos desta chamada sem aviso prévio.

Belo Horizonte, 01º de novembro de 2011.

Professor Doutor Andityas Soares de Moura Costa Matos
Professor de Filosofia do Direito e disciplinas afins da UFMG

Diretor da Revista Brasileira de Estudos Políticos


