
 
 
 

EDITAL   
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

REVISTA COMPLEJUS 

 
 
Está aberta a seleção de artigos para a primeira e histórica edição da Revista 

Complejus.  
Prazo para a remessa de trabalhos até: 15 de abril de 2011. 
Publicação prevista para maio de 2011. 
Remeta o seu trabalho para o e-mail amatra21@digi.com.br  

 
A REVISTA COMPLEJUS, periódico semestral da ESMAT-21 – Escola Superior 

da Magistratura Trabalhista do Rio Grande do Norte, que será veiculada de forma 
impressa e eletrônica, tem como objetivos primordiais: a) divulgar a produção dos 
docentes e discentes da ESMAT-21, dos pesquisadores e autores independentes ou 
vinculados a outras instituições de ensino, organizações não-governamentais e 
movimentos sociais; b) manter versão eletrônica, com acesso on-line público e gratuito 
aos textos integrais, no sistema em vigência; c) promover e ou apoiar a realização de 
eventos artísticos, literários e científicos que contribuam para a difusão de valores éticos 
e morais compatíveis com o autodesenvolvimento do ser humano genérico e com as 
práticas sociais solidárias e democráticas. 

 
1. INSTRUÇÕES PARA PUBLICAÇÃO 
 
1.1. Trabalhos publicáveis 

 
A Revista Complejus aceitará para análise, com vistas à publicação, trabalhos  

inéditos que contribuam para o aperfeiçoamento e aprofundamento do debate sobre a 
ética, a cidadania, a democracia, a solidariedade, os direitos sociais, o funcionamento do 
Poder Judiciário e as metamorfoses do mundo do trabalho. 

Serão aceitas as seguintes modalidades de trabalhos: artigos científicos; 
resenhas de livros e resumos de teses, dissertações ou monografias; 

 
a) Artigos científicos; 
 
Os artigos científicos encaminhados para a publicação na Revista deverão ser, 

preferencialmente, inéditos no Brasil. Se já foi publicado no exterior, deverá o autor do 
trabalho indicar em que veículo houve publicação anterior. 

Mais informações clique no link abaixo: 
 

VI – DAS REGRAS PARA A PUBLICAÇÃO 

 
b) Resenhas de livros e resumos de teses, dissertações ou monografias 
 
Os resumos deverão ser apresentados, contendo: título, autoria, introdução, 

objetivos, metodologia, resultados, considerações finais e palavras-chave (até cinco). 
As resenhas ou os resumos devem possuir até três páginas, preparados em 

formato Microsoft Word, fonte Times New Roman, 12, com espaçamento entre linhas 1,5; 
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c) Trabalhos literários e artísticos 

 
Os textos literários inéditos, tais como: contos, poemas, cordel, letras de 

músicas, fábulas, discursos, humor, novelas, crônicas, etc, serão publicados em sessão 
específica da Revista Complejus. O trabalho para fins de publicação  deve possuir até 
duas páginas e, preferencialmente, deve ser apresentado em formato Microsoft Word, 
fonte Times New Roman, 12, com espaçamento entre linhas 1,5. Dependendo da 
proposta do trabalho e, a critério da comissão editorial, será observada a forma de 
publicação mais adequada ao estilo do autor. 

 
1.2. Observações complementares 

 
a) Os textos deverão ser encaminhados em arquivo com padrão MS Word 97-

2003 para o e-mail amatra21@digi.com.br devidamente corrigidos  do ponto de vista 
ortográfico e sob a forma de anexo à mensagem eletrônica, devendo o remetente 
identificar o assunto da correspondência com seguintes dizeres: COMPLEJUS – 
TRABALHO PARA PUBLICAÇÃO.  

b) Cabe ao Conselho Editorial da Revista decidir pela oportunidade e 
publicação dos trabalhos aprovados. 

c) Os autores serão informados, por e-mail, da aceitação ou não do trabalho.  
d) Cada trabalho encaminhado para análise deverá ter no máximo três autores. 

Os textos com mais de três autores serão desconsiderados. 
e) Será garantido o anonimato de autores e pareceristas no processo de 

análise dos trabalhos apresentados. 
f) Para cada artigo publicado serão destinados dois exemplares da revista, 

independentemente de ter um ou mais autores. 
g) Os textos devem ser submetidos a uma revisão cuidadosa de linguagem 

antes de serem encaminhados para a revista. 
h) Só serão encaminhados para a Comissão Editorial os trabalhos que 

atenderem às normas de formatação e da ABNT.  
 
Natal, 06 de dezembro de 2010. 
 
Conselho Editorial da Revista Complejus 
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VI – DAS REGRAS PARA A PUBLICAÇÃO 
 
Art. 7º. Os textos científicos, a critério da Comissão editorial, serão destinados a publicações que 
terão o status de: trabalho para dossiês temáticos, desde que sejam apresentados e aprovados 
quatro ou mais artigos sobre um assunto previamente definido; artigos de interesse 
transdisciplinar; resenhas; anais dos Congressos e eventos jurídicos promovidos pela ESMAT-21 
e pela AMATRA-21;  documentos; e resumos de monografias de alunos da ESMAT-21 ou de 
dissertações e teses; 
 
§ 1º. A Revista só aceita uma contribuição de autor por número e o conteúdo dos artigos é de 
responsabilidade exclusiva de seus autores. 
 
§ 2º. Os textos ou documentos enviados para a publicação na Revista apenas serão aceitos se 
considerados significativos para o aperfeiçoamento e aprofundamento do debate sobre a ética, a 
cidadania, a democracia, a solidariedade, os direitos sociais, o funcionamento do Poder Judiciário 
e as metamorfoses do mundo do trabalho; 
 
§ 3º. Os artigos científicos encaminhados para a publicação na Revista deverão ser, 
preferencialmente, inéditos no Brasil. Se já foi publicado no exterior, deverá o autor do trabalho 
indicar em que veículo houve publicação anterior. 
 
§ 4º. Os textos literários inéditos poderão ser veiculados em sessão específica e, a critério do 
Conselho Editorial, observarão a forma de publicação mais adequada ao estilo sugerido pelo 
autor;  
 
Art. 8º. Os artigos deverão ser encaminhados apenas para o e-mail complejus@amatra21.org.br 
devidamente corrigidos  do ponto de vista ortográfico  e sob a forma de anexo à mensagem 
eletrônica  bem como observar as normas a seguir: 
 
§ 1º. Devem os artigos possuir entre cinco a quarenta páginas, preparados emformato Microsoft 
Word, fonte Times New Roman, 12, com espaçamento entre linhas 1,5; 
  
§ 2º. Os parágrafos devem ser justificados, não se devendo usar recuos, deslocamentos ou 
espaçamentos antes ou depois. As margens devem ser: superior e esquerda, 3,0 cm, e a inferior e 
esquerda, 2,0 cm. O papel deve ser A4. 
  
§ 3º. Os trabalhos deverão ter a seguinte estrutura: 
 
a) título (e subtítulo, se houver); 
b) nome do autor; 
c) qualificação sucinta do autor (em nota de rodapé); 
d) resumo em português, com o máximo de 200 palavras, que contenha campos de estudo, 
método, objetivo, resultado e conclusões, com no mínimo três e no  
máximo seis palavras chaves que representem o conteúdo do texto; 
e) resumo em Inglês, com as respectivas palavras chave; 
f) sumário; 
g) introdução; 
h) corpo do Texto;  
i) considerações finais; 
j) referências bibliográficas; e 
h) data de elaboração, devendo ser preferencialmente recentes. 
 
§ 4º. A referência ao autor deverá conter os dados relativos à sua maior titulação, além do cargo 
que ocupa, e - sendo autor de vários livros – indicar apenas a suas produções bibliográficas 
principais; 
 
§ 5º. As citações e as referências bibliográficas deverão ser feitas em  
sistema de nota de rodapé de acordo com as normas atualizadas da ABNT. 
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§ 6º. Citações de textos de outros autores que ultrapassem três linhas devem  
ser feitas em parágrafo apartado, com recuo de 4 cm e sem aspas. As demais  
citações devem vir no corpo do texto, entre aspas. 
 
§ 7º. Os trabalhos que não seguirem as normas deste Edital serão devolvidos aos seus autores 
para reformatação, correção textual e esclarecimentos de conceitos, a fim de garantir a qualidade 
e a respeitabilidade desta publicação acadêmica. 
 
§ 8º. Os trabalhos recebidos e selecionados não serão devolvidos e poderão vir a  
ser publicados em números posteriores da Revista, a critério da Comissão  
Editorial. 
 
Art. 9º. Não haverá nenhuma retribuição pecuniária pelos artigos enviados ou  
publicados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 


