Guia para Autores
Apresentação

A Revista CES Derecho reflete todas aquelas opiniões jurídicas do âmbito acadêmico desde o campo da pesquisa; constitui-se um espaço por excelência para compartilhar opiniões científicas e formadoras, que contribuam para articulação do saber jurídico e para ciências afins. É um espaço para debater, confrontar, aprender
e compartilhar diversas opiniões, produto de uma das fontes mais importantes do conhecimento, a pesquisa.

Artigos publicáveis

A Revista CES Derecho aceita como publicáveis os seguintes tipos de documentos:
Artigo de pesquisa científica e tecnológica. Documento que apresenta, de forma detalhada, os resultados
originais de projetos de pesquisa finalizados. A estrutura geralmente utilizada contém quatro seções importantes: introdução, metodologia, resultados e conclusões.
Artigo de reflexão. Documento que apresenta resultados de pesquisa finalizada desde uma perspectiva analítica, interpretativa ou crítica do autor sobre um tema específico, recorrendo às fontes originais.
Artigo de revisão. Documento resultado de uma pesquisa finalizada onde serão analisados, sistematizados
e integrados os resultados de pesquisas publicadas ou não publicadas sobre um campo da ciência ou tecnologia, com a finalidade de difundir os avanços e as tendências em desenvolvimento. Caracteriza-se por
apresentar uma cuidadosa revisão bibliográfica de pelo menos 50 referências.
Artigo curto. Documento breve que apresenta resultados originais preliminares ou parciais de uma pesquisa
científica ou tecnológica, que geralmente requerem uma difusão imediata.
Relato de caso. Documento que apresenta os resultados de um estudo sobre uma situação particular com a
finalidade de conhecer as experiências técnicas e metodológicas consideradas em um caso específico. Inclui
uma revisão comentada da literatura sobre casos análogos.
Revisão de tema. Documento resultado da revisão crítica da literatura sobre um tema em particular.
Cartas ao editor. Posições críticas, analíticas ou interpretativas sobre os documentos publicados na revista,
que a juízo do Comitê Editorial, constituem uma contribuição importante à discussão do tema por parte da
comunidade científica de referência.
Editorial. Documento escrito pelo Editor, um membro do Comitê Editorial ou um investigador convidado, sobre temas relevantes para a revista.
Tradução. Traduções de textos clássicos ou de atualidade ou transcrições de documentos históricos ou de
interesse particular no domínio de publicação da revista.
Documento de reflexão não derivado de pesquisa. Ensaio sobre um tema sócio jurídico livre, sem que esteja
necessariamente relacionado com a execução de uma pesquisa relacionada ao tópico em questão.
Resenha bibliográfica. Relatório crítico acerca do conteúdo e as características de um livro ou qualquer outra
publicação, que contém um componente valorativo.

Trabalhos publicados em anais de congressos adaptados a artigo científico. Documento elaborado com parâmetros científicos próprios de um artigo publicável, oriundo de um trabalho publicado em anais de congressos.

Termos e condições

O artigo que se pretenda publicar deve ser enviado à Revista CES Derecho preenchendo os dados correspondentes, caso contrário deverá ser enviado ao seguinte e-mail: cmira@ces.edu.co.
O documento não deverá estar processado em nenhum formato pré-definido, bastar ser enviado em formato
de compatibilidade de WORD e não deverá ser inferior a quinze (15), páginas nem superior a trinta e cinco
(35).
No caso de incluir tabelas e figuras no texto, estas deverão apresentar-se em formato digital JPG, PNG ou GIF.
De qualquer maneira, as tabelas e figuras serão consideradas como parte da produção intelectual do autor, a
menos que se faça uma citação. No caso de seja necessária uma autorização para a publicação das mesmas,
o trâmite correrá por conta do autor.
Os artigos enviados à Revista CES Derecho devem ser inéditos e não deverão estar comprometidos para publicação em nenhuma outra revista ou editorial.
O artigo deverá estar acompanhado de um rodapé, contíguo ao nome do autor que contenha: seu nome completo, afiliação institucional e e-mail. Além disso, ao lado do título, deverá especificar o nome do projeto de
pesquisa ao que se atribui o artigo, o grupo de pesquisa, a linha e o nome do assessor.
A Revista CES Derecho aceita artigos no idioma espanhol, francês, inglês e português.
O artigo deverá ser elaborado conforme às normas APA, sexta versão, e deverá conter um resumo com um
mínimo de 100 palavras e máximo de 150. Também deverá contar com cinco (5) palavras-chaves; ambos em
espanhol com sua tradução ao inglês.
Os artigos passam por um processo interno de revisão e aprovação. No caso de ser aceito para publicação,
o autor(es) deverá(ão) diligenciar o formulário de “Autorização de Publicação”, onde autoriza à Revista para a
publicação, difusão e uso do artigo.

Procedimento interno

Os passos para a publicação do artigo na Revista CES Derecho são os seguintes:
Uma vez que o artigo é recebido pelo Chefe Editor, ele é remitido ao Comitê Editorial para que se faça um
primeiro filtro, para que se verifique a tipologia do artigo, o cumprimento das normas APA (como requisito de
apresentação formal) e, por último, para que seja revisada a qualidade ortográfica, de estrutura e redação.
O Comitê Editorial faz as respectivas observações e devolve, através do Editor, o documento ao autor para
que incorpore as respectivas correções de formato. No caso de que o autor incorpore as modificações e envie novamente o texto retificado, o Comitê Editorial procederá a nomear do Comitê de pares especialistas, a
pessoa ou pessoas que serão encarregadas de fazer o processo de verificação da originalidade e qualidade
científica do artigo.
Os pares qualificadores fazem as observações e anotações pertinentes e devolve o documento ao autor para
ser corrigido. No caso de que o autor aceite as modificações e envie novamente o texto corrigido, o artigo será
considerado aprovado.

Aprovado o artigo, o(s) autor(es) deverá(ão) diligenciar e enviar o formulário de “autorização para publicação”.
Pautas gerais para a publicação de artigos científicos
Aspectos gerais.
O artigo deverá ser enviado na fonte Times New Roman de 12 pontos, espaçamento entre linhas de 1,0 pontos, folha tamanho carta.
No caso de incluir tabelas e figuras no texto, estas deverão apresentar-se em formato digital PDF, JPG, PNG ou
GIF. Em qualquer caso, as tabelas e figuras serão consideradas como parte da produção intelectual do autor,
a menos que seja feita a respectiva citação. No caso de que seja necessária a autorização para a publicação
das mesmas, o trâmite correrá por conta do autor
Nota. Nos artigos de pesquisa deve-se incluir uma descrição do problema de pesquisa, os objetivos do mesmo, o método utilizado, as fontes e aqueles resultados finais ou parciais alcançados.
Nota. Os artigos de revisão devem responder a um estudo sério, em detalhe e crítico dentro de uma pesquisa
científica, sobre um tema em particular. Têm como finalidade única a revisão ou exame da bibliografia publicadas reconhecida que aponte a certa perspectiva de um tema de pesquisa específico. O revisor enfoca
com esta tipologia de trabalho, um questionamento que tenta resolver, recolhendo dados para analisá-los e
a partir daí gerar uma conclusão. Esta classe de artigos deve conter o registro de pelo menos 50 referências
bibliográficas diferentes.
A classificação de artigos de revisão se restringe a:
Artigos de revisão exaustiva: artigo de bibliografia comentada que giram em torno de uma pergunta central.
Artigos de revisão descritiva: bibliografia referida a temas mutáveis que atualizam ao leitor.
Artigos de revisão sobre casos: registram a bibliografia recopilada frente a um caso jurídico concreto
Títulos e subtítulos.
O título do documento serve para resumir brevemente a ideia principal do artigo e se recomenda que não exceda as quinze (15) palavras. Em uma nota de rodapé, o autor deverá incluir o tipo de artigo ao que se refere o
documento dentro das categorias propostas como artigos publicáveis, estas são: artigo de pesquisa científica
e tecnológica, artigo de reflexão, artigo de revisão, artigo curto, relato de caso, revisão de tema, documento
de reflexão não derivado de pesquisa, resenha bibliográfica. Se o artigo faz parte de uma pesquisa, o autor
deverá especificar o nome do projeto, a linha de pesquisa, o grupo ao que se inscreve e a entidade que financiou a pesquisa.
Por sua parte, os subtítulos revelam a estruturação do documento, quer dizer, aquelas subdivisões principais
ou transcendentes do texto. É por isso que os subtítulos devem guiar acerca dos temas fundamentais de que
trata o artigo e não devem ser mais de três (3) ou (4).
Exemplo:
Título
Primeiro subtítulo
Primeiro parágrafo do subtítulo

Citações e rodapé

Sempre que o autor pretenda complementar ou aprofundar sobre um ponto de interesse do artigo, deverá
fazê-lo mediante notas que devem estar no rodapé. Caso se trate de citações textuais, deverão diferenciar-se
dois tipos: aquelas de mais de três linhas merecerão um parágrafo a parte e recuo à esquerda; as demais que
façam parte do texto, serão insertadas entre aspas.
Caso sejam citações bibliográficas, serão feitas dentro do texto e conterão: o autor, o ano e o número de páginas.
Exemplo:
(Rodríguez, 1978, p. 424-427).
Outros exemplos:
Dois autores(as): (López y Arango, 1970, p. 33); mais de dois autores(as): (Uribe et al., 1997, p. 66);
Mais de duas obras do(a) mesmo(a) autor(a), do mesmo ano: (Díaz, 1998a, 1998b):
Obras de vários(as) autores(as) em uma mesma citação: (Rodríguez, 1978; López y Arango, 1970:33; Uribe et
al., 1997).
3. Bibliografia e referências bibliográficas: estas são incluídas ao final do texto e enunciadas em ordem alfabética.
Exemplos
Livros e artigos incluídos em livros
Aisenson, A. (1989). Corporalidad y persona. México, Fondo de Cultura Económica.
Barta, R. (1997). El salvaje artificial (2ª ed.). México, Universidad Nacional Autónoma de México y Era.
Chaumeil, J.P. (1991). «El poder vegetal», en G. Reichel-Dolmatoff (ed.), Rituales y fiestas de las américas. 121177. Bogotá, Ediciones Uniandes.
Zambrano, C.V. (1997). «Remanecidos. Vírgenes y santos en el macizo colombiano». Revista Colombiana de
Antropología. 35 (1), p. 271-299.
Artigos, teses e escritos não publicados ou apresentados em seminários, simpósios, etcétera
Hernández, E. y M. López. (1993). Etnobotánica de la medicina páez en el Cabuyo, Tierradentro. Tesis de pregrado no publicada, Universidad del Cauca.
Jordán, D. (1990). Matrimonio, perversión y poder. Disertación doctoral no publicada, Universidad de Nueva
York.
Artigos eletrônicos
Estes exemplos podem ser consultados na página: APA style.org cuyo Web Site es: http://www.apastyle.org/
elecsource.html.

Publicações periódicas:
Artigos de Internet baseados em uma fonte escrita
No caso de uma revista que consultou unicamente em versão eletrônica ou digital, deve mencionar depois do
título [versão eletrônica].
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). “Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates” [Electronic version]. Journal of Bibliographic Research, 5, p. 117-123.
Se está elaborando a referência de um artigo da Internet que possa ter sido mudado, deve adicionar a data em
que foi obtido o documento e o URL.
VandenBos, G., Knapp, S., & Doe, J. (2001). “Role of reference elements in the selection of resources by psychology undergraduates”. En: Journal of Bibliographic Research, Vol. 5, No. 117. October 13, 2001. Versión digital
disponible en: http://jbr.org/articles.html
Artigos em uma publicação eletrônica
Fredrickson, B. L. (2000). March 7. “Cultivating positive emotions to optimize elath and well-being”. Prevention
& Treatment, 3, Article 0001a. Retrieved November 20, 2000, from http://journals.apa.org/prevention/volume3/pre0030001a.html
Artigos em boletins na internet
Glueckauf, R. L., Whitton, J., Baxter, J., Kain, J., Vogelgesang, S., Hudson. (1998) July. “Videocounseling for families of rural teens with epilepsy” – Project update. Telehealth News, 2(2). Versão digital disponível em: http://
www.telehealth.net/subscribe/newslettr4a.html1.
Yuseng, W. (2005). ¿Qué hace al mundo inestable? Versión digital disponible en: http://doc.bjreview.com/s-br/
World/2003.06-observador-1.htm. (septiembre, 2014)
Documentos não periódicos na internet
Documentos sem referências de autor nem data
GVU’s 8th WWW user survey. n.d.August 8, 2000.Versão digital disponível em http://www.cc.gatech.edu/gvu/
usersurveys/survey1997-10/
Documentos disponíveis na página web de um programa ou departamento universitário
Chou, L., McClintock, R., Moretti, F., Nix, D. H. (1993) Technology and education: New wine in new bottles: Choosing pasts and imagining educational futures. Retrieved August 24, 2000, from Columbia University, Institute for Learning Technologies. Versão digital disponível em http://www.ilt.columbia.edu/publications/papers/
newwine1.html
Nota: as demais pautas seguirão o prescrito pelas normas APA, sexta versão, utilizadas para a apresentação
de artigos.

