
                                   CENTRO ACADÊMICO HUGO SIMAS 

                                 FOLHA ACADÊMICA Nº 164                                
 

Tendo em vista a importância e a o alcance desse veículo de informação 

estudantil, o Conselho Editorial da Folha Acadêmica declara aberta a inscrição 

de artigos para a Folha Acadêmica n° 164, que terá como tema: 
 

Redução da Maioridade Penal 
 

Além da sessão Em Debate, para a qual devem ser enviados 

artigos sobre o tema acima, a Folha Acadêmica terá também a sessão 

Espaço Aberto, destinada a artigos científicos sobre qualquer área do Direito. 

Os textos a serem publicados deverão ser enviados por e-mail 

para o endereço contato@cahs.org.br até o dia 22 de junho de 2015. 

 

As diretrizes para o envio de textos à Folha Acadêmica n.º 
164 seguem os mesmos padrões de edições anteriores: 

1°. Podem enviar textos à Folha Acadêmica todos os estudantes 

devidamente matriculados no curso de graduação em Direito da UFPR; 

2°. A inscrição do material a ser publicado pode ser feita até o dia 22 de 
junho de 2015 através do seu envio, por correio eletrônico, ao endereço 

contato@cahs.org.br. 
3°. Poderão ser inscritos artigos científicos sobre o tema “Em Debate” ou 

sobre qualquer área do Direito, para publicação na seção “Em Aberto”. 

4°. Os textos enviados deverão respeitar o limite de 6 (seis) páginas em 

formato A4, com margem superior e inferior de 2,5 cm, e margem esquerda e 

direita de 3 cm, escritos em fonte ARIAL, 12, com espaçamento simples. 

5°.A revista terá extensão máxima de 28 páginas de dimensão  A4. 

Portanto, caso os textos enviados excedam o limite total de páginas previsto, 

será dada preferência para publicação de artigos obedecendo a seguinte 

ordem: 

a) pertinência ao tema “Em Debate” (para esta seção); e 

b) data de envio dos textos, sendo priorizados os textos 

enviados com maior antecedência ; 

6°. Caso os textos enviados não excedam o limite de páginas total 

previsto para a Folha Acadêmica n.º 164, todos os textos serão publicados. 



7°. Na hipótese do item 5°, o Conselho Editorial da Folha Acadêmica, 

obedecendo o critério exposto naquele mesmo item, é plenamente soberano 

para seleção dos textos a serem publicados. 

8°. Será disponibilizado espaço de 6 páginas para manifestações do 

Conselho de Representantes Discentes, além das 28 já previstas para a 

Folha Acadêmica n° 164 no Art.5°. 

9°. Os casos omissos neste edital serão julgados pelo Conselho 

Editorial da Folha Acadêmica. 
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