CHAMADA PÚBLICA PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA REVISTA ATALAIA

À Comunidade Acadêmica:

A Revista Atalaia, periódico acadêmico da Faculdade Castelo Branco, vem por meio
desta divulgar a chamada pública de trabalhos para o dossiê temático referentes à
segunda edição Outubro/2018 a Abril/2019. Trata-se de uma reflexão acerca das
dificuldades enfrentadas para a efetivação dos direitos fundamentais após a
promulgação da Constituição Cidadã.
Dossiê: Os Direitos Fundamentais frente aos 30 anos da Constituição Cidadã
Submissão: até 15 de Agosto de 2018

Neste ano, a Constituição da República Federativa do Brasil, a nossa Constituição
Cidadã, comemora seus 30 anos de promulgação, sendo assim o mais longo período
democrático vivenciado pelo Brasil. Isso nos faz refletir a respeito da atual sociedade
brasileira e o Estado Democrático de Direito.
Muito se escuta que a Constituição não cabe no orçamento, e que o avanço da
economia justifica o retrocesso de direitos sociais, afetando principalmente os
movimentos sociais, trabalhadores, camponeses, enfim, a população mais vulnerável.
A Revista Atalaia pretende, nesta edição, brindar o leitor com discussões que
envolvam a Constituição de 1988 e a efetivação de Direitos Fundamentais, em seu 30º
aniversário, como também o retrocesso de direitos ocorridos nos últimos anos.
Este dossiê objetiva reunir artigos científicos que proponham uma reflexão sobre os
Direitos Fundamentais, como o direito à vida, liberdade, igualdade, segurança e a
propriedade, conforme prevê o caput do art. 5º, da Magna Carta, assim como os
direitos sociais, previstos no art. 6º, como educação, saúde, alimentação, trabalho
moradia, transporte, lazer, segurança, previdência social, proteção à maternidade e à
infância e a assistência aos desamparados.
Organização: Doutoranda Lívia Salvador Cani

Diretrizes para Autores

1. A revista ATALAIA recebe, em fluxo contínuo, para publicação artigos
inéditos e resenhas de livros sobre Filosofia, Ciências Humanas e Sociais, que
discutam temas de nossa contemporaneidade, em português, e que sejam
resultados de pesquisa teórica ou empírica.
2. O artigo deve ser apresentado entre 10 (quinze) e 30 (trinta) páginas, sem
contar as referências bibliográficas.
3. O Ensaio originado de trabalhos de Iniciação Científica deve ser apresentado
entre 05 (cinco) e 15 (quinze) páginas, sem contar as referências bibliográficas.
4. As resenhas deverão conter de 03 (três) a 05 (cinco) páginas.
5. Os artigos e resenhas serão encaminhados para pareceristas, colaboradores
e membros do Conselho Editorial. A avaliação positiva terá como critérios de
destaque a originalidade, a relevância científica e a sua inserção em debates
contemporâneos. Solicitamos a adequação às normas abaixo antes de
proceder à submissão.

NORMAS DE ENVIO **Trabalhos em Português, com título e resumos em
Português e Inglês. O texto deve ser redigido em *.doc (Word), com letra Times
New Roman, tamanho 12 e espaçamento entre linhas de 1,5. As margens
superior e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm. Resumos com até 120
palavras. Para citações com mais de 3 linhas, recuo de 4 cm e tamanho 10. As
notas devem ser inseridas nas próprias páginas, tamanho 10. Inserir um recuo
na primeira linha de cada parágrafo de 2 cm. O título e os subtítulos do trabalho
devem ter tamanho 12, negrito, justificado. Os subtítulos devem ser numerados
em ordem crescente. O envio da proposta deverá ser endereçado para o
seguinte correio: revista.atalaia@fcb.edu.br

