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1.  

Escopo e política da revista 

 
 A Revista Publicum é um periódico 
acadêmico semestral, digital e gratuito, 
vinculado à linha de pesquisa em Direito 
Público do Programa de Pós-Graduação em 
Direito da Universidade do Estado do Rio de 
Janeiro. Propõe-se a ser um espaço aberto, 
voltado para o diálogo entre a reflexão e a 
aplicação do Direito do Estado em suas 
múltiplas conexões com as Ciências Sociais e 
a Filosofia Política.  
 
 A Revista tem como objetivo a 
publicação de artigos e resenhas inéditos de 
natureza científica, resultantes de estudos 
avançados, pesquisas e trabalhos que 
contribuam para o desenvolvimento dos 
ramos do Direito do Estado, elaborados por 
pesquisadores nacionais e estrangeiros e 
inseridos nos seguintes eixos temáticos: 
teoria da constituição, direitos humanos, 
filosofia constitucional, direito constitucional, 
democracia, teoria da regulação, direito 

administrativo e direito econômico. A Revista 
está aberta à publicação de estudos 
interdisciplinares atinentes à Ciência Política, 
à história das instituições, à Sociologia 
Jurídica e à Antropologia, desde que se 
relacionem diretamente ou indiretamente 
aos temas mencionados. 
 
 Busca-se construir um espaço de 
debate que permita veiculação de pesquisas 
e intercâmbio de ideias entre os órgãos 
públicos, as instituições acadêmicas e os 
movimentos sociais. Por isso mesmo, a  
Revista está aberta às mais diversas 
abordagens teóricas e metodológicas. 
 
 
 No site http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/publicum você 
encontrará toda a informação sobre a revista, 
diretrizes para a submissão, bem como 
acesso na íntegra ao seu conteúdo.

 
2.  

Diretrizes formais 

 
 Os interessados em submeter textos à 
publicação na Revista devem observar as 
seguintes diretrizes, obrigatoriamente: 
 

 O artigo deve ser inédito e não poderá ser 
submetido a outra revista simultaneamente. 
A Equipe da revista Publicum se empenha 
continuamente para fornecer respostas 
rápidas às submissões. 
 

 Envio do texto em arquivo .doc ou .docx, 
em folha A4, e com margens superior e 
esquerda em 3cm, inferior e direita em 2cm. 

 

 Corpo do texto em fonte Calibri, tamanho 
10; citações de mais de três linhas e notas de 
rodapé em Calibri, tamanho 9. 

 

 Os artigos devem ser acompanhados de 
resumos em português e em outra língua 



(inglês ou espanhol), de até 150 palavras 
(cada um), acompanhados de cinco palavras-
chave, em português e no outro idioma 
escolhido (inglês ou espanhol). 

 

 As referências ao longo do texto podem 
ser feitas no padrão autor-data – exemplo: 
(SUSTEIN, 2004, p. 34) – ou numérico, em 
notas de rodapé, conforme as regras da ABNT 
(NBR 6023). 

 

 As referências bibliográficas devem ser 

incluídas ao fim do texto, sendo dispostas em 
conformidade com a NBR 6023. 

 

 Os artigos devem ter de 15 a 50 páginas 
de extensão (incluindo-se resumos, notas de 
rodapé e referências bibliográficas).  Deve-se 
enviar, ainda, documento anexo com 
bibliografia resumida, contendo 
obrigatoriamente a qualificação e a afiliação 
institucional.

 

3.  

Diretrizes de envio e informações sobre o processo de 

avaliação 
Os autores que desejarem submeter artigos 
para publicação deverão acessar o site da 
revista: http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/publicum, e 
seguir os passos indicados no ícone 
Submissões Online: (i) cadastro como 
autor(a); (ii) leitura das diretrizes para os 
autores; (iii) envio do artigo e documentos 
anexos. A submissão online é fácil e simples, 
de acordo com os padrões do sistema OJS 
(Open Journal System). Todavia, estaremos à 
disposição para sanar eventuais dúvidas 
através do email revistapublicum@gmail.com 
 
Após o envio, o artigo será submetido a uma 
avaliação preliminar, pautada pela sua 
correspondência com o escopo temático da 
revista, pelo atendimento aos requisitos 
formais acima expostos e pela qualidade do 
texto.  
 
Caso aceito, o artigo será remetido a dois 

pareceristas anônimos, que emitirão juízo 
motivado sobre o trabalho. Os pareceres 
podem ser nos seguintes sentidos: (i) 
aprovação; (ii) aprovação com ressalvas; (iii) 
rejeição. É facultado ao parecerista fazer 
indicações de bibliografia adicional, que terão 
sempre caráter apenas sugestivo. Em caso de 
aprovação com ressalva, o artigo será 
devolvido ao seu autor com indicações para 
adequação do texto. Feitas as alterações, o 
autor deverá enviar a versão editada pelo 
sistema de submissão online disponível no 
site http://www.e-
publicacoes.uerj.br/index.php/publicum. 
 
A equipe editorial reserva-se o direito de não 
publicar o artigo aprovado, nos casos de 
omissão de requisitos obrigatórios não 
providenciados tempestivamente pelo(s) 
autor(es).   
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