
 

Rua da Paz, S/N, Faculdade de Direito, Sala nº. 51, Graça.  Salvador, Bahia. 

 

1 

 

EDITAL DE SELEÇÃO PARA A XII REVISTA DO CEPEJ  

 
O PRESIDENTE DO CENTRO DE ESTUDOS E PESQUISAS JURÍDICAS DA 
FACULDADE DE DIREITO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA (CEPEJ), no 
uso de suas atribuições estatutárias, torna pública a abertura da seleção de artigos para 
composição da XII Revista do CEPEJ. 
 
 
EXPOSIÇÃO DE MOTIVOS 
 
O Centro de Estudos e Pesquisas Jurídicas da Faculdade de Direito da UFBA (CEPEJ), 
reafirmando o seu compromisso e preocupação com o efetivo estímulo à iniciação científica e 
à pesquisa, abre processo seletivo que visa a culminar na publicação da sua XII Revista do 
CEPEJ. Mais uma vez, a revista terá como diretrizes: a generalidade de temas (não será 
temática), a abrangência do maior número possível de alunos (cada aluno poderá ter um único 
artigo publicado) e a qualidade dos artigos (seleção por parte do Conselho Editorial), sem 
perder de vista a sua finalidade precípua de incentivo à iniciação no campo da produção 
acadêmica.  

 
DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1°. A seleção de artigos científicos para a XII Revista do CEPEJ será regida por este 
Edital, estando incluídos os anexos referentes. 

Art. 2°. A XII Revista do CEPEJ não será temática – isto é, não restringirá sua abordagem e 
seleção de trabalhos a determinada área do conhecimento jurídico, podendo ser composta por 
artigos de temática jurídica em geral: dogmática, propedêutica, de teoria geral ou filosofia do 
direito e por demais temas pertinentes às Ciências Humanas, de alguma forma associados ao 
Direito. 

Art. 3º. A revista será composta por até 15 artigos, compreendidos dentro do limite máximo 
de 350 páginas, no total, por motivos orçamentários. 

Parágrafo único. Caso a soma de páginas dos 15 artigos inicialmente selecionados não perfaça 
o número de 350, poderão ser admitidos outros artigos, até que se complete o limite de 
páginas previsto neste Edital. 
 
Art. 4º. Cada candidato poderá ter um único artigo selecionado para publicação, ainda que 
tenha enviado mais de um artigo e ambos tenham sido aprovados.  
 
Parágrafo único. Será publicado o artigo que obtiver maior conceito na seleção realizada pelo 
Conselho Editorial.  
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Art. 5°. A seleção de artigos compreenderá avaliações de critério eliminatório  – realizada 
pela Comissão Organizadora da XII Revista do CEPEJ – e qualificatório  – realizada pelo 
Conselho Editorial da XII Revista do CEPEJ, a ser indicado em nota pública de caráter 
complementar a este Edital antes do fim do prazo das inscrições. 

§1°. O Conselho Editorial será composto por seis professores doutores vinculados à 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

§2°. Os critérios gerais de análise, utilizados pelo Conselho Editorial, serão compatíveis com 
o objetivo de divulgar a produção científica de qualidade de alunos e professores da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, tendo como diretrizes aquelas 
evidenciadas na exposição de motivos deste Edital. 

Art. 6º. Podem inscrever artigos para XII Revista do CEPEJ: 
 
I – graduandos da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

II – professores da Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia. 

III – professores de outras faculdades convidados. 

Parágrafo único. Poderão submeter artigos à XII Revista do CEPEJ pós-graduandos, recém-
formados ou quaisquer outros membros da comunidade jurídica, estando a publicação de seus 
artigos condicionada aos critérios de admissibilidade deste Edital, bem como à existência de 
espaço para a publicação na revista ou a outros critérios a serem estabelecidos pela Comissão 
Organizadora, devidamente publicizados nos murais da instituição. 

 
DAS INSCRIÇÕES 

Art. 7°. O prazo para inscrições será de 04 de abril a 06 de maio de 2011, podendo ser 
prorrogado a critério da Comissão Organizadora e mediante divulgação do novo prazo nos 
murais da instituição. 

Art. 8º. A inscrição será efetuada por meio da entrega dos seguintes materiais/anexos: 

I – Ficha de inscrição; 

II – Cópia do comprovante de matrícula na graduação ou do maior grau de titulação do 
candidato, anexada à ficha de inscrição; 

III – Três vias impressas do artigo, sem que, no corpo deste, conste o nome do autor e do co-
autor (se houver), nem qualquer menção que possa identificá-los; 

IV – Um CD contendo o artigo no formato digital doc, compatível com o Microsoft Office 
Word 2003, contendo o nome do autor e do co-autor (se houver), bem como as suas 
qualificações institucionais (cf. anexos).  
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Art. 9°. A ficha de inscrição deverá conter os seguintes dados: 

I – Título do trabalho (e subtítulo, se houver); 

II – Nome completo e a qualificação/vinculação institucional do autor (e do co-autor, se 
houver); 

III – Endereço para correspondência, e-mail e números para contato (telefone(s) e celular); 

IV – Declaração em que se autorize, expressamente, a publicação do artigo científico. 

Parágrafo único. Uma vez publicado, considera-se o artigo científico licenciado para a Revista 
do CEPEJ, podendo tão-somente ser publicado em outros lugares após autorização expressa 
da Comissão Organizadora, citada a publicação original como fonte. 

Art. 10. A ficha de inscrição e seus anexos deverão ser entregues pelo próprio candidato, em 
envelope endereçado à Comissão Organizadora da XII Revista do CEPEJ, na Secretaria da 
Faculdade de Direito da Universidade Federal da Bahia, no turno matutino, de segunda a 
sexta-feira, aos cuidados da secretária Ramanita Albuquerque, ou, no turno noturno, aos 
cuidados de um dos membros do CEPEJ que estejam de plantão. 

Parágrafo único. A assinatura na “lista de inscrição de artigos”, na Secretaria da Faculdade de 
Direito da Universidade Federal da Bahia (curso diurno) ou no próprio CEPEJ (curso 
noturno), efetivará a inscrição e representará a comprovação desta.  

 
DA ADMISSIBILIDADE DOS ARTIGOS  

Art. 11. O artigo científico a ser encaminhado para publicação na XII Revista do CEPEJ 
deverá ser inédito. 

Art. 12. Para ser apreciado pelo Conselho Editorial, o artigo deverá observar os seguintes 
critérios de caráter eliminatório: 

I – Possuir, no mínimo, 10 páginas e, no máximo, 15, estando nestas incluídas desde o título 
às referências bibliográficas; 

II – Estar de acordo com as normas gerais da ABNT (Padrão UFBA-ABNT) elencadas no 
ANEXO I deste Edital e com o modelo indicado no ANEXO II; 

Parágrafo único. Os autores de artigos que não atenderem a esses critérios serão comunicados 
pela Comissão Organizadora da XII Revista do CEPEJ, por e-mail ou pelos números de 
contato que indicarem na ficha de inscrição, e poderão reapresentá-los depois de feitas as 
alterações solicitadas, obedecidos os prazos deste Edital.  

Art. 13. O artigo corrigido deverá ser entregue, novamente, na Secretaria da Faculdade de 
Direito da UFBA, sob os cuidados da secretária Ramanita Albuquerque, no turno matutino, 
ou, no turno noturno, aos cuidados de um dos membros do CEPEJ que estejam de plantão, 
dentro do prazo estabelecido. 
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Parágrafo único. Nova lista a ser assinada pelo candidato que for entregar o seu artigo 
corrigido será disponibilizada e servirá como meio de comprovação da entrega. 

Art. 14. O prazo para correção dos erros formais – critérios eliminatórios – e entrega do 
artigo corrigido na Secretaria da Faculdade de Direito da UFBA (curso diurno) ou no CEPEJ 
(curso noturno) será, precisamente, de uma semana após o término do período de inscrições. 

 
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 15. A inscrição do candidato implicará o consentimento, na íntegra, quanto ao disposto 
neste Edital e em outros que, eventualmente, o retifiquem. 

Parágrafo único. As dúvidas pertinentes ao disposto neste Edital serão dirimidas, 
preferencialmente, pela Comissão Organizadora da XII Revista do CEPEJ ou, na 
impossibilidade desta, por demais membros da instituição, na Sala do CEPEJ, nos horários 
dos plantões indicados nos murais da entidade. 

 

Salvador, 04 de Abril de 2011. 

 
 

______________________________ 
Carolina Grant 

Diretora de Projetos do CEPEJ 
 
 
 

_______________________________ 
George Santiago  

Presidente do CEPEJ 
 


