EDITAL PARA PUBLICAÇÃO NO 4º VOLUME DA REVISTA DE ESTUDOS
CONSTITUCIONAIS, HERMENÊUTICA E TEORIA DO DIREITO (RECHTD)

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Direito (Mestrado e Doutorado)
da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) e a Comissão Editorial da
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD), a
qual é vinculada ao referido PPG, tornam público o presente Edital e convidam os que
se interessarem a remeter artigos para publicação no 4º Volume – Edição 1 - da
RECHTD.

POLÍTICA EDITORIAL
A Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito (RECHTD) da
UNISINOS é uma publicação semestral que tem por finalidade divulgar artigos
científicos, artigos de reflexão e resenhas cujo conteúdo afine-se com as seguintes
temáticas: Hermenêutica, Constituição e Concretização de Direitos e Sociedade,
Novos Direitos e Transnacionalização.
Os artigos ou trabalhos inéditos serão publicados em inglês, idioma este no qual
devem ser apresentados, e serão submetidos ao seu corpo de pareceristas por meio
do sistema double blind review, ou seja, durante o processo de avaliação não será
revelado o nome do autor aos pareceristas, nem o nome destes ao autor.

SUBMISSÃO DE ARTIGOS
Os artigos devem ser submetidos até 30 (trinta) de janeiro de 2012, através do site
http://www.unisinos.br/revistas/index.php/RECHTD/index.
Antes da submissão dos artigos, os autores devem necessariamente estar
cadastrados
no
sistema
da
RECHTD.
O
cadastro
é
feito
em
http://www.unisinos.br/revistas/index.php/RECHTD/user/register.
DIRETRIZES PARA AUTORES
Serão aceitos para publicação somente artigos inéditos. Os artigos ou trabalhos
deverão ser redigidos em inglês. Os artigos devem ser enviados eletronicamente,
seguindo as etapas de um sistema que tem como objetivo dar assistência à edição
dos periódicos científicos em cada uma das etapas do processo. No caso do artigo
conter imagens fotográficas e/ou desenhos gráficos, estes deverão ser submetidos em
formato original, em arquivos separados, não inseridos no texto. Deve ser indicado no
arquivo de texto o local aproximado onde devem ser inseridas as figuras com os
títulos.
A publicação dos artigos está sujeita à aprovação prévia da Comissão Editorial da
revista, após o que os mesmos serão submetidos à avaliação do tipo peer review feita
por, pelo menos, dois pareceristas externos. A aceitação final dos artigos depende de
recomendação dos pareceristas, efetivação dos ajustes necessários pelo(s) autor(es)
e aprovação final pela Comissão Editorial.
A matéria dos originais deverá conter, na seguinte ordem:
 Título do texto em inglês e em português;



Resumo em um único parágrafo, com até 20 linhas, acompanhado de pelo
menos três palavras-chave, sendo resumo e palavras-chave em inglês e em
português;
 Texto completo do artigo, escrito em Times New Roman 12 pt e com
espaçamento de 1,5.
As citações no interior do texto devem obedecer às seguintes normas: um autor
(Bolzan de Morais, 2010); dois autores (Bolzan de Morais e Streck, 2006); três ou mais
autores (Bobbio et al.1992). Trabalhos com mesmo(s) autor(es) e mesma data devem
ser distinguidos por letras minúsculas logo após a data. Não utilizar op. cit. e evitar o
uso de apud, preferindo in.
As referências devem ser listadas ao final do texto, em ordem alfabética, em 10 pt e
com espaçamento de 1,5 como no modelo abaixo:


Artigos de periódicos:

JULIO-CAMPUZANO, A. 2009. Estado de Derecho, democracia y justicia
constitucional. Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito
(RECHTD). 1 (2):8-20.


Artigos de publicações relativas a eventos:

SALDANHA, J.M.L.; ESPINDOLA, A.A.S.; BOLZAN DE MORAIS, J.L. 2008. A
superação do funcionalismo processual e a construção de mudanças processuais
‘estruturais’ e ‘metodológicas’: uma (nova) identidade para o sistema processual e
procedimental de controle concentrado da constitucionalidade no STF. In: XVII
CONGRESSO NACIONAL DO CONPEDI, Brasília, 2008. Anais... Brasília, Fundação
Boiteux. 4310-4333.


Livros:

FERRAJOLI, L. 2003. A soberania no mundo moderno. São Paulo, Martins Fontes,
116 p.


Capítulos de livros:

CANÇADO TRINDADE, A. A. 2000. O sistema interamericano de direitos humanos no
limiar do novo século: Recomendações para o fortalecimento de seu mecanismo de
proteção. In: GOMES, L. F. PIOVESAN, F. ( Coord.) O sistema interamericano de
proteção dos direitos humanos e o direito brasileiro. São Paulo: RT, p. 103-152.
GADAMER, H.G. 1991. Problemas de la razón práctica. In: H.G. GADAMER (ed.),
Verdad y metodo II. Salamanca, Sígueme, p. 293-308.


Dissertações e Teses:

LUCAS, D.C. 2008. Direitos Humanos e Interculturalidade: um Diálogo entre a
Igualdade e a Diferença. São Leopoldo, RS. Tese de Doutorado. Universidade do Vale
do Rio dos Sinos – UNISINOS, 266 p.


Artigos de jornais e revistas:

BONAVIDES, P.; SARAIVA, P.L. 2010. Proposta: Código de Processo Constitucional.
Folha de São Paulo. São Paulo, 10 jan.


Citações de sites:

ESTATÍSTICAS do STF. Disponível em:
http://www.stf.jus.br/portal/cms/verTexto.asp?servico=estatistica&pagina=adi,
acessado em: 22/06/2010.
Disponível em: http://, acessado em: dd/mm/aaaa.
INFORMAÇÕES antipirataria. Disponível em:
http://global.bsa.org/latinamericaportuguese, acessado: em 22/06/2010.
ITENS DE VERIFICAÇÃO PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos
autores.
1. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação
por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao Editor".
2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word ou RTF (desde
que não ultrapassem 2MB).
3. URLs para as referências foram informadas quando necessário.
4. O texto está em espaço 1,5; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico em
vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão
submetidas em separado, como arquivos individuais e em seu formato original.
5. O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em
Diretrizes para Autores.
6. A identificação de autoria do trabalho foi removida do arquivo e da opção
Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista,
caso submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), conforme instruções
disponíveis em Assegurando a Avaliação Cega por Pares, no site da RECHTD.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os
serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras
finalidades ou a terceiros.

Profa. Dra. Jânia Maria Lopes Saldanha
Profa. Dra. Têmis Limberger
Prof. Dr. Wilson Engelmann
Comissão Editorial
Revista de Estudos Constitucionais, Hermenêutica e Teoria do Direito

