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REVISTA DIREITOS HUMANOS 

Publicação trimestral da SMDH 

Chamada de Trabalhos 

 

A Revista Direitos Humanos, publicação trimestral da Sociedade Maranhense de 

Direitos Humanos (SMDH), está recebendo material para seu próximo número, a ser lançado 

em junho de 2011, por ocasião do Dia Mundial de Combate à Tortura (26 de junho) – 

“combate à tortura” é o tema desta edição (número 2). 

A publicação tem por objetivos discutir a questão dos direitos humanos, temas 

correlatos e afins, aceitando trabalhos inéditos para publicação. Seu interesse é focado em 

quaisquer áreas dos direitos humanos, sejam por temas (defesa, proteção, promoção e 

reparação), sejam por segmentos (pessoa humana, crianças e adolescentes, minorias, 

comunidades tradicionais, pessoas privadas de liberdade, vítimas e testemunhas ameaçadas, 

vítimas de tortura etc.). 

Serão aceitos textos inéditos, em português, que serão avaliados pelos membros do 

Conselho Editorial. 

O trabalho original deverá ser submetido exclusivamente via e-mail até o dia 20 de 

maio de 2011. Após a recepção do material, os editores responsáveis entrarão em contato com 

os autores, até o dia 30 de maio de 2011, também por e-mail, para a divulgação dos aceites. 

 

NORMAS PARA ENVIO E APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS 

 

1. A Revista Direitos Humanos aceita artigos, ensaios, entrevistas, resenhas, 

reportagens, fotografias e ilustrações que abarquem a questão dos direitos humanos, temas 

correlatos e afins para publicação. Os trabalhos devem ser inéditos e levar em conta o tema 

desta edição – “combate à tortura”. 
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1.1 O número 2 da Revista Direitos Humanos será lançado em 26 de junho de 

2011, Dia Mundial de Combate à Tortura, ou em data próxima, a ser definida pela SMDH (e 

entidades parceiras, se for o caso), dentro das atividades de celebração da data. 

1.2 As resenhas podem ser feitas a partir de obras impressas, sonoras, audiovisuais 

e multimídias. 

 

2. A publicação dos trabalhos dependerá de decisão do Conselho Editorial, que 

apreciará todos os trabalhos recebidos. A decisão do Conselho Editorial é soberana. Trabalhos 

recusados para a presente edição poderão compor um banco de dados para próximas edições 

da Revista Direitos Humanos, a depender de seus temas e de contatos entre a SMDH e o(s) 

autor(es). 

2.1. Pelo menos metade do material a ser publicado na revista, que terá versão 

impressa e eletrônica, será de autoria de sócios e membros do corpo técnico da SMDH; 

qualquer pessoa pode submeter trabalhos à apreciação do Conselho Editorial. 

 

3. A apresentação dos originais deve observar as seguintes orientações: 

3.1. Os originais devem ser enviados exclusivamente por e-mail para o endereço 

smdh@terra.com.br, o mesmo que deverá ser usado para o esclarecimento de eventuais 

dúvidas quanto à presente chamada de trabalhos. 

3.2. Os trabalhos devem ser digitados em Times New Roman, corpo 12, espaço 

1,5, com até 15 laudas (máximo), excluídas as páginas destinadas à bibliografia e anexos. 

Fotografias e ilustrações devem ser enviadas também por e-mail (utilizando-se o mesmo 

endereço do item 3.1), em qualquer tamanho. O Conselho Editorial poderá redimensioná-los, 

proporcionalmente, a depender das dimensões da publicação e de possíveis adequações do 

mesmo ao projeto gráfico, levando em conta as dimensões originais do(s) trabalho(s) e a não-

descaracterização do(s) mesmo(s). 
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3.3. Os trabalhos devem ser enviados com resumo de, no máximo, oito linhas em 

português, com três a cinco palavras-chave e síntese do currículo com a qualificação e filiação 

institucional do autor de, no máximo, três linhas. 

3.4. As notas explicativas devem ser feitas no sistema de notas de rodapé e as 

referências bibliográficas pelo formato autor/data (ABNT). 

3.5. Textos que necessitarem de imagens (fotografias, desenhos, gráficos etc.) 

devem ser encaminhados em formato jpg, em arquivo separado, com a indicação de sua 

localização no texto. 

3.6. O autor deverá, necessariamente, enviar seus contatos telefônicos e de e-mail 

sob risco de exclusão da seleção. O Conselho Editorial entrará em contato com os autores 

preferencialmente via e-mail. 

 

4. Os editores comunicarão ao(s) autor(es) se o trabalho foi aceito sem restrições, 

aceito com sugestão de alteração ou recusado. No caso do trabalho ser aceito com sugestões 

de alteração, o Conselho Editorial dará um prazo para que o(s) autor(es) faça(m) as 

modificações solicitadas e envie(m) novamente o trabalho para avaliação, sendo possível 

ainda a recusa da publicação por parte do Conselho Editorial, caso este entenda que as 

modificações não foram suficientes para garantir a publicação do material. 

 

5. Para contatos com os editores, escrever para smdh@terra.com.br ou ainda para: 

Revista Direitos Humanos 

Sociedade Maranhense de Direitos Humanos (SMDH) 

Av. Castelo Branco, 697-A, altos, São Francisco 

CEP: 65.076-090 São Luís/MA 

 

6. Cronograma de Seleção, Edição e Publicação: 

6.1. Abertura da Chamada: 12 de abril de 2011. 

6.2. Recebimento de trabalhos: até 20 de maio de 2011. 
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6.3. Divulgação de aceites e prazo para correções: 30 de maio a 5 de junho de 

2011. 

6.4. Edição e editoração eletrônica: 6 a 20 de junho de 2011. 

6.5. Publicação: 26 de junho de 2011, Dia Mundial de Combate à Tortura (ou data 

próxima a ser indicada pela SMDH e entidades parceiras, se for o caso). 

 

Vicente Carlos de Mesquita Neto 

Presidente do Conselho Diretor 

SMDH 


