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EDITAL DE CHAMAMENTO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO CIENTÍFICO 

“AGENDA 2030 NO SISTEMA DE JUSTIÇA” 

 

A AiDH é uma entidade sem fins lucrativos, independente do governo, qualificando-se dentro das 

diretrizes das Nações Unidas como Associação de Classe dos Provedores de Justiça. Marcada pelo pluralismo e 

pela autonomia, une pessoas físicas e/ou jurídicas, nacionais e/ou estrangeiras, para criar e sistematizar 

indicadores, promover cruzamento de dados, estudos e pesquisas com diversas tecnologias, publicados em atlas 

e relatórios, contribuindo para maior efetividade nas ações de implementação de Direitos Humanos. 

Para tanto, atua na avaliação e no monitoramento de políticas públicas, inclusive mediante recebimento 

de denúncias individuais ou coletivas de violações em direitos humanos, visando especialmente contribuir para 

a consolidação das metas estabelecidas nos Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, conforme Agenda ODS 

2016-2030.  

Com a finalidade de promover o debate e o diálogo acadêmico com diferentes setores da sociedade, 

instituiu Revista Acadêmica, com periodicidade anual, composta por Conselho Editorial qualificado, que tem 

como escopo a divulgação de trabalhos e pesquisas desenvolvidos sobre a Agenda ODS 2016-2030.  

A missão da revista é contribuir para a formação e desenvolvimento de projetos de pesquisa, grupos de 

trabalho e outras iniciativas que busquem indicadores mensuráveis, transparentes e públicos que possam 

conferir maior eficiência, eficácia e efetividade ao direito humano ao desenvolvimento. 

Para tanto, serão aceitos artigos científicos, com especial fomento a pesquisas empíricas 

metodologicamente qualificadas, relatórios de trabalho, análise de indicadores e proposição de políticas  

públicas. 

- Os artigos serão avaliados pelo Corpo Editorial da Revista, por pelo menos dois avaliadores, sem identificação 

dos autores, devendo ser submetido até o dia 30/04/2020, às 23h59. 

FORMA DE ENTREGA DO ARTIGO: os artigos deverão ser encaminhados ao endereço eletrônico 

atendimento@aidh.org.br com o título “ARTIGO CIENTÍFICO – AIDH”, a partir do email de um dos autores. 

Somente a equipe de recepção dos artigos terá acesso a autoria, que não será revelada ao Corpo Editorial. 

 

Regras técnicas para publicação: 

– Arquivo formato Word ou em formato compatível com o pacote Office. 

- Indicação do Objetivo de Desenvolvimento Sustentável, da meta e do indicador correspondente ao trabalho 

realizado 

- Pseudônimo no texto para correlacionar ao email de envio e posterior resposta 

– Fonte Times New Roman, tamanho 12. 

– Espaçamento entre linhas de 1,5. 

- Margens esquerda e superior em 3 cm, direita e inferior em 2 cm.  

- Referências bibliográficas no formato autor-data. 

– Títulos e subtítulos em caixa alta, alinhados à esquerda e em negrito. 

– O artigo deve possuir até 10 páginas (sem considerar resumo e referências bibliográficas). 

- O artigo deve conter um resumo informativo, em português e inglês, de até 250 palavras, que apresente 

concisamente os pontos relevantes, com suas finalidades, metodologia, resultados e conclusões. 
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- Após o resumo, deve constar uma relação de até 5 (cinco) palavras-chave (palavras ou expressões que 

expressem as ideias centrais do texto), as quais possam facilitar posterior pesquisa ao trabalho. As palavras-

chave são separadas entre si por ponto. 

- As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, organizadas em ordem alfabética e 

alinhadas à esquerda, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT e não 

integram o limite de páginas do artigo. 

- As citações no texto devem ser transcritas entre aspas duplas, no caso de citação direta, de até três linhas, 

vindo incorporada ao parágrafo. No caso de citação direta, com mais de três linhas, deve ser destacada do corpo 

do texto com recuo de 4 cm da margem esquerda, com fonte menor que a utilizada no texto e sem aspas. 

- Os autores devem informar  o seu currículo resumido com a titulação, filiação institucional e demais vínculos 

acadêmicos e profissionais, juntamente com e-mail para contato, no corpo do email encaminhado. AS 

INFORMAÇÕES NÃO PODERÃO CONSTAR NO ARQUIVO A SER SUBMETIDO AO CONSELHO 

EDITORIAL, SOB PENA DE NÃO ANÁLISE. 

- Serão aceitos trabalhos em coautoria, desde que um dos coautores tenha título de doutor. 

- As informações contidas nos artigos serão de inteira responsabilidade dos autores. 

- Os autores cederão, sem ônus, os direitos de uso para a AiDH. 

- Os artigos serão publicados em formato digital e/ou em versão impressa. 

- Para consulta das metas e indicadores de cada Objetivo de Desenvolvimento Sustentável: 

http://www.aidh.org.br/images/arquivos/Caderno_AiDH_N1_public.pdf 

 

Curitiba, 17 de fevereiro de 2020. 

 

Antonia Lélia Neves Sanches 

Diretora-Presidente 
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