EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO NO LIVRO:
CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE INCERTEZAS

1. FINALIDADE: O Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Direito e
Sustentabilidade - LIEDS com o propósito de divulgar a produção acadêmica de
pesquisadores que envolvam a temática da sustentabilidade, torna público o presente
edital de chamada de artigos a fim de, em sendo selecionados, conforme as regras deste
edital, compor o livro CIÊNCIAS E SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE
INCERTEZAS.

2. APRESENTAÇÃO: O Laboratório Interdisciplinar de Estudos em Direito e
Sustentabilidade – LIEDS integra o Núcleo de Pesquisa Fran Martins do Curso de
Direito do Centro Universitário Leão Sampaio. Foi criado em 2015 e está normatizado
por meio de regulamento interno, normas pertinentes ao referido Núcleo e regras da
Coordenação de Pesquisa e Extensão – COPEX do Centro Universitário Leão Sampaio
– UNILEÃO. No ano de 2018 o Laboratório completará três anos de existência e espera
a partir da publicação de seu primeiro livro reunir os resultados dos principais trabalhos
desenvolvidos por seus professores e estudantes pesquisadores, bem como de
pesquisadores de outras IES da região do Cariri acerca da temática da sustentabilidade.
3. CONFECÇÃO DE ARTIGOS:
Os artigos para o livro deverão contemplar os seguintes tópicos:
1.

2.
3.
4.

Considerações Iniciais (Problema/Problemática, justificativa/relevância,
objetivos e expectativas de contribuições do trabalho para o contexto das Ciências
e Sustentabilidade em tempos de incertezas)
Metodologia
Desenvolvimento (Subdivisões: Tópicos Teóricos do trabalho condizentes com os
objetivos propostos)
Considerações Finais
Referências

Regra 1: O investimento para a publicação de artigo no livro CIÊNCIAS E
SUSTENTABILIDADE EM TEMPOS DE INCERTEZAS será custeado por todos os
autores. Toda responsabilidade textual, referente ao conteúdo, será atribuída aos autores.
Os organizadores não têm qualquer responsabilidade sobre o artigo individual, tais
como, erros gramaticais, concordância verbo-nominal, digitação, etc. O artigo não

precisa ser necessariamente original, uma vez que os autores poderão enviar um
trabalho anterior que esteja condizente com o tema do livro.
Regra 2: O artigo deve conter 10 laudas. As páginas das referências utilizadas não
entrarão na contagem das laudas e não podem ultrapassar duas laudas.
Regra 3: O texto deverá ser formatado em tamanho A4, com margens: superior: 3,0cm inferior: 2,0cm - esquerda: 3,0cm - direita: 2,0cm.
Regra 4: O texto deverá ser estruturado em modo justificado, espaçamento entre linhas
1,5 e empregada fonte Times New Roman, tamanho 12. No título utilizar, espaçamento
simples, fonte em negrito, CAIXA ALTA, tamanho 14.; Citações com mais de três
linhas devem ser recuadas 4cm a direita, com tamanho 11. Notas de rodapé, tamanho
10, justificada, espaçamento simples.
Regra 5: O título do artigo deve ter no máximo 25 palavras.
Regra 6: Cada autor pode submeter trabalho para um dos quatro eixos do livro e
publicar com no máximo dois co-autores; Os dados do(a) autor(a) e d(o)a
coautor(a)devem ser enviados no final do artigo, como segue o exemplo abaixo:
Francilda Alcantara Mendes – Doutoranda do Programa de Pós-Graduação em
Educação Brasileira da Universidade Federal do Ceará. Mestre em Desenvolvimento
Regional Sustentável pela Universidade Federal do Cariri. Graduada em Direito pela
Universidade Regional do Cariri. Docente do Curso de Direito do Centro Universitário
Leão Sampaio. Pesquisadora-Coordenadora do Laboratório Interdisciplinar de Estudos
em Direito e Sustentabilidade. Advogada. E-mail: francilda@leaosampaio.edu.br

Regra 7: AS REFERÊNCIAS DO ARTIGO DEVEM SEGUIR A NBR 6023, da
ABNT, de agosto/2002.
· Artigos de periódicos:
SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título do artigo, Nome do Periódico em
negrito, Local de publicação: nome da editora, volume, número do periódico, intervalo
de páginas citado (p.97-108), mês abreviado/ano de publicação.
· Livros, Dissertações e Teses: SOBRENOME, Nome. Título do livro em negrito:
subtítulo normal (se houver). Local da publicação: nome da editora, ano de publicação.
Total de páginas do livro (p. ex. 343p).

· Capítulo de Livro: SOBRENOME, Nome (do autor do capítulo). Título do capítulo
normal. In: SOBRENOME, Nome (do autor do livro). Título do livro em negrito. Local
de
· Internet: SOBRENOME, Nome. Título do trabalho em negrito: subtítulo normal (se
houver). Disponível em: endereço do trabalho na internet. Acesso em: data do acesso
(19 jan. 2000). 3.2 Índice Remissivo (NBR 6034).

4. CRONOGRAMA DE ATIVIDADES:
AGENDA
02/04/2018
31/05/2018
20/06/2018
06/07/2018
10/07/2018
OUTUBRO

LANÇAMENTO DO EDITAL
PRAZO FINAL PARA ENVIO DE ARTIGOS
DEVOLUTIVA AOS AUTORES
ENTREGA DA VERSÃO FINAL
ENVIO PARA A EDITORA
PUBLICAÇÃO

DATA LIMITE PARA O ENVIO DE ARTIGOS: 31 DE MAIO DE 2018
Os artigos deverão ser
lieds.pesquisa@gmail.com

enviados

em

formato

pdf

para

o

e-mail:

5. EIXOS DO LIVRO:
O livro está organizado em quatro eixos:
Eixo 1: Movimentos sociais e Direitos Humanos no século XXI;
Eixo 2: Aspectos epistemológicos em momentos de rupturas;
Eixo 3: Modelos e práticas educacionais num cenário de busca de um
desenvolvimento viável;
Eixo 4: Produção legislativa, participação social e sustentabilidade: aspectos
teóricos e práticos.

1. Cada eixo terá cinco artigos
2. O Eixo 1 pretende recepcionar trabalhos dedicados ao estudo da ação coletiva
de setores da sociedade ou organizações sociais para a defesa ou promoção, da
dignidade da pessoa humana, democracia, cidadania, sustentabilidade,
empoderamento, luta de classes e bem estar social no contexto da crise humana e
ambiental contemporânea, dos discursos de ódio e dos debates em torno dos
direitos das minorias e grupos de vulnerabilidade. Discurso de ódio, Poder e

Ordem, Segurança Pública e Direitos Individuais, Violência simbólica, física e
psicológica e Liberdades individuais são alguns dos temas que ilustram as
discussões pretendidas neste eixo.
3. O Eixo 2 pretende recepcionar trabalhos dedicados ao estudo da crise da pósmodernidade ou dos conceitos e valores da modernidade clássica no contexto da
crise das Instituições e de legitimidade do aparato jurídico-burocrático-político
contemporâneo. Crise de Valores, Crise Política, Implicações pedagógicas do
conceito de rupturas paradigmáticas para a formação de novos profissionais,
Novas interfaces da produção acadêmica e sustentabilidade são alguns dos temas
que ilustram as discussões pretendidas neste eixo.
4. O Eixo 3 pretende recepcionar trabalhos dedicados ao estudo da Educação no
contexto de novos modelos e práticas pedagógicas voltadas ao desenvolvimento
ambientalmente correto e economicamente viável. Metodologias ativas de
ensino, Educação ambiental, Educação para a Sustentabilidade, Novos
Paradigmas Educativos, Subjetividade e Gênero, Estudos Interculturais,
Colonialidade/descolonialidade, Filosofia, Política e Educação, Tecnologias
Digitais na Educação são alguns dos temas que ilustram as discussões
pretendidas neste eixo.
5. O Eixo 4 pretende recepcionar trabalhos dedicados ao estudo do processo
ideológico e político de produção de normas jurídicas no contexto dos
movimentos de golpes e contra golpes que marcam a trajetória política da
História do Brasil, Ativismo Judicial, Políticas Públicas e Participação popular,
Nova Hermenêutica Constitucional e Crise de Legitimidade do Direito. Crise de
representatividade, Reforma Política, Incerteza, Oportunismo e Produção
Legislativa, Transparência e Gestão Pública, Sustentabilidade e Mecanismos
democráticos de participação popular são alguns dos temas que ilustram as
discussões pretendidas neste eixo.
6. REGRAS PARA A SELEÇÃO DE ARTIGOS:
1. Os artigos que não observarem as especificações deste Edital serão
imediatamente desclassificados.
2. Os artigos apresentados serão encaminhados para leitura prévia aos
representantes da Comissão Organizadora e, se for o caso, serão reenviados aos
autores para eventuais modificações.
3. A critério das Comissões (Científica e Organizadora) poderão ser contemplados
mais de um artigo de um mesmo autor.
4. Terão prioridade os artigos que apresentem resultados de pesquisas já concluídas
ou em fase de conclusão (como teses, dissertações, monografias. etc.), cuja
problemática envolva a Região Metropolitana do Cariri, que possam contribuir
para a área da Sustentabilidade.

7. DISPOSIÇÕES FINAIS:

1. Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, o uso
do nome e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção
institucional do livro de que este Edital trata.
2. As dúvidas poderão ser solucionadas pelo e-mail: lieds.pesquisa@gmail.com
3. Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.
4. A veracidade das informações, assim como a autoria dos artigos será de
exclusiva responsabilidade dos autores.

Juazeiro do Norte, 02 de Abril de 2018.

Profª. Ma. Francilda Alcantara Mendes
Profº. Ms. Ossian Soares Landim
Profª. Ma. Polliana De Luna Nunes Barreto
Profª. Drª. Zuleide Fernandes Queiroz
(Organizadores)

