
                                                                      

                                                                            12ª Edição – 1º Semestre de 2017

O Centro Acadêmico XI de Fevereiro (CAXIF) torna pública a abertura das inscrições de trabalhos a 

serem veiculados na Folha Acadêmica ni 12/2017.1

Da Participação na Folha Acadêmica

Art. 1i Poderão ter seus textos publicados na Folha Acadêmica n 12/2017.1:

I – Acadêmicos regularmente matriculados no curso de graduação em Direito da UFSC;

II – Acadêmicos regularmente matriculados no curso de pós-graduação em Direito da UFSC;

III – Egressos dos cursos de graduação e pós-graduação em Direito da UFSC;

IV – Grupos de Estudos e Extensão do curso de graduação em Direito  da UFSC;

V – Professores e Técnico-Administrativos do Centro de Ciências Jurídicas.

Art. 2i São passíveis de publicação, entre outros:

I – Textos;

1. de caráter opinativo e/ou literário;

2. resenhas críticas

3. poesias

II- Trabalhos gráficos:

       a)charges;

       b)desenhos;

       c)tiras de banda desenhada

Art.  3i  Os  interessados  em ter  seus  trabalhos  publicados  na  12ª Edição  da  Folha  Acadêmica

deverão enviá-los para o email folhaccj@gmail.com , com o assunto “Folha Acadêmica 2017/1,

contendo seu nome e respectiva fase, ano de formatura ou cargo na instituição ou dados do grupo

de  estudos,  além  de  anexar  o  atestado  de  matrícula,  a  partir  de  18  de  março  de  2017,  às

12h00min, até o dia 12 de abril de 2017, às 23h59min.

DA SELEÇÃO DOS TRABALHOS

Art. 4i A seleção dos trabalhos será feita de acordo com a ordem de envio.

Art.  5i  Serão  selecionados,  no  máximo,  20  (vinte)  textos  e  2  (dois)  trabalhos  gráficos  para

publicação nesta edição. 

§ 1 Caso o aluno que tenha enviado seu texto ou trabalho gráfico não queria mais publicá-lo nesta

edição, deverá comunicar a sua desistência ao e-mail folhaccj@gmail.com até três dias antes do

prazo final de envio dos trabalhos

§ 2 Ocorrendo a hipótese prevista no caput ou eventual adiamento da publicação, cabe ao autor

contatar o CAXIF para, querendo, requisitar a não veiculação do trabalho.



Art. 6i  Será possível o envio de apenas um texto ou trabalho gráfico por participante.

Art. 7i Para que os textos sejam submetidos à avaliação para publicação, devem preencher os

seguintes requisitos:

I- Conter um título;

II- Ter no mínimo 25 linhas e no máximo 50;

III – Seguir formatação padrão, com fonte Arial, em tamanho 12, espaçamento 1,5 mm, margens

esquerda e superior de 3cm e direita e inferior de 2cm.

Art. 8i Em caso de apuração de erros ortográficos e/ou ideias de cunho opressivo pela comissão

Revisora, o texto será reenviado ao respectivo autor para que sejam feitos os ajustes necessários.

Após as alterações, o texto deve ser novamente remetido ao e-mail folhaccj@gmail.com, até o dia

20 de abril de 2017, às 23h59min.

Parágrafo único. Em caso de não cumprimento do caput deste artigo e tendo a Comissão Revisora

reiterado seu entendimento de inadequação do texto, o trabalho não será passível de publicação.

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.  9i   Este  edital  estará  disponível  para  visualização  no  Facebook  do  CAXIF  e  Fórum  de

Graduação, bem como nos murais do Centro de Ciências Jurídicas.

Art.  10  Qualquer  alteração  deste  edital  será  devidamente  comunicada  pelos  meios  de

comunicação  do  CAXIF  (Facebook,  mural  do  CAXIF  e  Fórum  da  Graduação)  e  por  mensagem

pessoal aos que já tenham remetido textos para seleção.

Art.  11  Questões  não  previstas  neste  edital  deverão  ser  consultadas  pelo  e-mail

folhaccj@gmail.com, para que se façam esclarecimentos pontuais.

Art. 12 A Folha Acadêmica 2017/1  será publicada no decorrer do mês de junho de 2017 e estará

disponível,  além da versão  impressa  e  distribuída  no Centro  de  Ciências  Jurídicas,  através  do

Facebook do CAXIF e Fórum da Graduação.  

Florianópolis, 18 de março de 2017

Centro Acadêmico XI de Fevereiro


