COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO ENEDEx 2014
REVISTA DIREITO E SENSIBILIDADE

Edital n.º 01/2014  Chamada de Trabalhos para a 2ª Edição

1) Das disposições gerais
1.1 A Revista Direito e Sensibilidade (ISSN 22370455 [impresso] e ISSN 22371001
[eletrônico]), Vol. 2, No 2, 2014, pretende ser uma publicação impressa e eletrônica, sob
responsabilidade da Comissão de Organização do ENEDEx 2014. Esta revista não possui fins
lucrativos e propõese a publicar trabalhos inéditos, individuais ou em coautoria, que
apresentem reflexões sobre a prática e teoria da extensão universitária por estudantes de
Direito.
1.2 Os trabalhos cujo objeto sejam esboços de atividades extensionistas específicas deverão
aliar a discussão da experiência fática a reflexões teóricas sobre extensão universitária,
dissertando acerca dos fundamentos filosóficos, políticos e científicos do projeto abordado,
sendo incentivado a análise dos mecanismos de avaliação das ações desempenhadas com os
grupos sociais escolhidos como, em exemplo, comunidades e movimentos sociais.
1.2.1 No que tange ao tipo de trabalho elucidado pela cláusula 1.2, é incentivado também a
reflexão acerca da cientificidade, do planejamento, da organização e do compromisso
ético
político da extensão esboçada, bem como a análise e o debate dos alicerces teóricos e do
promovido concretamente em projetos distintos — dialogando criticamente com as
perspectivas filosóficas, científicas e políticas destes.
1.3. Serão aceitos também trabalhos apresentados em congressos, conferências e similares,
desde que não tenham sido publicados em quaisquer meios impressos ou eletrônicos, exceto
resumos, que podem ter sido publicados avulsos. Neste caso, deverá ser informado, no email
de envio do artigo o evento, a data e o local em que o trabalho foi apresentado.

2) Da política editorial
2.1 A política editorial da Revista Direito e Sensibilidade não fará distinção de subtemas ou
abordagens, desde que atendidos os pressupostos do item 1.1 e 1.2 deste Edital. Haverá
preferência, no entanto, aos trabalhos com grande originalidade, assim como trabalhos de
menor extensão, sem prejuízo do conteúdo.

3) Da inscrição de trabalhos
3.1 Os trabalhos poderão concorrer em uma das duas modalidades, a ser escolhida
pelo(a)(os)(as) autor(a)(es)(as), no ato da submissão: a) somente para publicação impressa e
eletrônica e; b) para publicação impressa e eletrônica, bem como apresentação oral do trabalho
no ENEDEx/ENED.
3.2 Os trabalhos deverão ser enviados a partir do dia 10/03/2014, por meio do site
http://www.enedbrasilia2014.com/. É necessário efetuar o cadastro como autor/autora.
Posteriormente, o(a)(os)(as) autor(a)(es)(as) deve(m) seguir os passos descritos no site para
submeter seu artigo. Após a transferência do arquivo, aguarde o recebimento de email com a
confirmação da submissão.
3.3 A data limite para submissão de trabalhos que o(a)(s)(as) autor(a)(es)(as) optar(em) por
concorrer somente à publicação impressa e eletrônica (modalidade “a)” da cláusula 3.1 deste
Edital) é 31 de julho de 2014, até as 23:59, horário oficial de Brasília/DF.
3.4 A data limite para submissão de trabalhos que o(a)(s)(as) autor(a)(es)(as) optar(em) por
concorrer à publicação impressa e eletrônica juntamente com a apresentação oral do mesmo
no ENED/ENEDEx (modalidade “b)” da cláusula 3.1 deste edital) é 15 de abril de 2014, até as
23:59, horário oficial de Brasília/DF.
3.5 O trabalho deverá seguir em formato compatível com o Microsoft Word 2003 (.doc ou .rtf).
No corpo do texto, não deverá constar o nome ou qualquer outro dado que identifique a autoria.
Essas informações serão posteriormente acrescidas caso o trabalho seja selecionado para
publicação.
3.6 Ao enviar seu trabalho, o/a autor/autora automaticamente abre mão de seus direitos autorais
patrimoniais sobre aquele em prol da Revista Direito e Sensibilidade, que poderá publicálo em
qualquer meio.
3.6.1 Os direitos autorais patrimoniais dos trabalhos não publicados serão devolvidos ao/à
autor/autora quando o trabalho não for selecionado pelo Conselho Editorial.
3.7 Cabe aos/às autores/autoras manter seus contatos atualizados perante o Conselho
Editorial.

4) Da formatação dos trabalhos
4.1. Os trabalhos deverão ser redigidos em português, espanhol ou inglês, ter entre 10 e 15
laudas (ou 32.000 caracteres, com espaços), inclusas a folha de rosto e as referências

bibliográficas, em folhas de tamanho A4. No corpo do texto, não deverá constar o nome ou
qualquer outro dado que identifique os/as autores/autoras. Essas informações serão
posteriormente acrescidas caso o trabalho seja selecionado para publicação.
4.2 A folha de rosto deverá conter título, resumo e palavraschave.
4.2.1. O resumo/resumen/abstract, conforme a língua em que o trabalho está escrito, deve
conter um máximo de 150 palavras, com suas respectivas palavraschave indicadas (no
máximo 3).
4.3. O texto deverá ser redigido em: (a) fonte Times New Roman, tamanho 12; (b) alinhamento
justificado; (c) espaçamento entre linhas 1,5 no corpo do texto; (d) espaçamento simples no
resumo e em citações que excedam três linhas; (e) margens superior e esquerda de 3 cm e
inferior e direita de 2 cm; (f) numeração inserida no canto inferior direito a partir da primeira
página; (g) a primeira linha de cada parágrafo deve obedecer ao recuo de 1 cm e (f) citações
que excedam 3 linhas devem ter recuo de 4 cm.
4.4. As citações diretas e indiretas ao longo do texto devem informar a fonte em nota de rodapé
segundo o modelo AUTOR/AUTORA (data; página) e deverão ser digitadas em Times New
Roman, tamanho 10, com espaçamento entrelinhas simples.
4.5 No final do texto, deverão constar as referências bibliográficas completas, segundo as
regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
4.6. Não serão aceitos trabalhos com formatação desconforme àquela prescrita por esta
chamada de trabalhos. Em casos omissivos, os trabalhos em idioma português deverão estar
em conformidade com as regras da ABNT vigentes, especialmente as NBR 10520
(agosto/2002) e NBR 14724 (janeiro/2006).

5) Das disposições finais
5.1 A inscrição do(a) candidato(a) implicará a aceitação das normas para concorrer a
publicação de artigo na Revista Direito e Sensibilidade (ISSN 22370455 [impresso] e ISSN
22371001 [eletrônico]), Vol. 2, No 2, 2014, contidas nos comunicados, neste edital e em outros
a serem publicados.
5.2 É de inteira responsabilidade do(a) candidato(a) acompanhar a publicação de todos os atos,
editais e comunicados referentes a este concurso, publicados e divulgados na internet, no
endereço eletrônico http://www.enedbrasilia2014.com.
5.3 As informações acerca dos procedimentos de avaliação e seleção dos artigos, bem como
quaisquer outras, serão publicadas em editais e comunicados posteriores.

5.4 Os casos omissos, obscuros ou imprecisos serão resolvidos pela Comissão de
Organização do ENEDEx 2014.

Brasília/DF, 10 de fevereiro de 2014
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