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I. APRESENTAÇÃO
O Conselho Editorial da ESTADO MUNDIAL – REVISTA DE PARADIREITOLOGIA convida a todos os interessados 

na Paradireitologia para participarem na composição de sua primeira edição.

A ESTADO MUNDIAL é um projeto da JURISCONS e tem como missão a propagação das verpons paradireitológicas 

na dimensão intrafísica, por meio de teática interdisciplinar dos temas de interesse geral sob a perspectiva do 

Paradigma Consciencial. 

Nosso principal objetivo é fomentar, promover e disseminar o conhecimento crítico evolutivo com metodologia e 

consistência científica paradireitológica. Prezamos pelo primor metodológico e abordagem científica, para assim dar 

consistência às publicações das verpons da Paradireitologia.

II. TEMA: ESTADO MUNDIAL
Segundo Vieira, “Estado mundial é a política de cooperação, intercâmbio e integração universalista entre as nações, 

conquista possível devido aos avanços tecnológicos, sendo inevitável o consenso ou a homogeneização gradual das 

leis e regras regendo esse regime, respeitando os direitos individuais ou culturais de determinada população” (Homo 

sapiens reurbanisatus, p. 838).

Mantendo o nome escolhido em processo democrático aberto e participativo entre todos os voluntários da 

JURISCONS e pesquisadores do Colégio Invisível da Paradireitologia, o Estado Mundial é conceito de ponta para os 

estudiosos da Paradireitologia. 

Mesmo que se materialize em anos, décadas, séculos e quiçá milênios, a realidade do Estado Mundial deve ser 

estudada desde já. Fronteiras são criações humanas e artificiais. Para a consciência, não há limites geográficos que 

sejam capazes de restringir a sua manifestação.

A temática do Estado Mundial é abrangente e horizontal. É pertinente abordar essa questão à luz das mais variadas 

áreas do conhecimento. Desse modo, será dada atenção especial às pesquisas multidisciplinares e 

cosmovisiológicas.

III. PROCEDIMENTOS e OUTRAS INFORMAÇÕES RELEVANTES
1. Formato. Serão considerados trabalhos, contendo um ou mais autores, nos formatos de artigos e ensaios 

(científicos e de opinião), relatos de autopesquisa e parapsíquicos, entrevistas, biografias, cartas e 

resenhas. Demais formatos deverão ser consultados junto à Equipe.

2. Enfoque. Paradireitologia, Paradiplomacia, Parapoliticologia, Cosmoeticologia, Conscienciometrologia, 

Autopesquisologia, Holofilosofia, Parapsiquismo Intelectual, Interassistenciologia, Métodos Alternativos 

para Solução de Conflitos, Bioconviviologia, Proexologia, entre outras de acordo com o interesse do 

autorando, mantendo a relação com a temática em tela.

3. Idioma. Serão aceitos trabalhos em português, espanhol ou inglês. 

4. Identificação. A folha de identificação deve ser enviada à parte e deve conter: o título do trabalho, nome, 

sobrenome, número de telefone, e-mail, endereço postal, qualificação profissional, formação acadêmica, 

nome da instituição ou Colégio Invisível ao qual está vinculado, caso esteja, e outros dados relevantes de 

minicurrículo. 



5. Normas. Os interessados devem observar todas as normas de publicação (ABNT), bem como requisitos 

mínimos e outras orientações relevantes aos autores (anexo I). Em caso de dúvida, entrar em contato com a 

equipe em: estadomundial@juriscons.org.

6. Tamanho. O trabalho deve ter no mínimo 2.500 palavras e no máximo 5.000 palavras. Relatos e cartas 

devem conter no máximo 2000 palavras.

7. Acompanhamento. Sugere-se aos interessados que enviem, previamente à elaboração, a delimitação do 

tema e um resumo do trabalho. Assim a equipe responsável poderá dar suporte para melhor adequação do 

trabalho em conformidade à temática e às próprias orientações de publicação.

8. Seleção. O envio do trabalho não implica que o mesmo será publicado. Será feita uma seleção dos trabalhos 

utilizando duplo-cego, sendo analisado por pelo menos 2 revisores. A equipe entrará em contato com o autor 

para comunicar a seleção.

9. Revisão. O trabalho passará por processo de revisão no qual o autor deverá observar todos os prazos 

estipulados pela equipe de revisores. 

10. Envio. Os trabalhos deverão ser enviados em .doc (WORD) ou outra extensão editável para o e-mail: 

estadomundial@juriscons.org. Deve ser enviado, portanto, um arquivo com a identificação do autor e outro 

com o trabalho com título, mas sem identificações.

IV. PRAZOS

· Acompanhamento prévio: até 1º/09/2015;

· Envio de trabalhos: até 1º/10/2015;

· Divulgação dos trabalhos aprovados: até 1º/11/2015;

· Processo de revisão: Nov/15 até Abr/16;

· Finalização da revisão e envio para editoração: até 31/05/2016.

V. DIREITOS AUTORAIS
Previamente à publicação os autores deverão assinar de próprio punho o Termo de Cessão de Direitos Autorais à 

revista ESTADO MUNDIAL para posterior envio de arquivo digitalizado.

Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outra remuneração pela publicação dos trabalhos na revista 

ESTADO MUNDIAL. Caso o autor se ausente em assinar o referido termo, a remessa do original para apreciação 

implica autorização, por seu(s) autor(es) para publicação pela revista.

VI. AVALIAÇÃO
Os trabalhos serão avaliados por equipe interdisciplinar, sistema duplo-cego (revisores desconhecem o autor e vice-

versa), considerando-se os critérios de originalidade, cientificidade, consciencialidade e a temática transversal.

Informações: estadomundial@juriscons.org

� �

A Equipe

mailto:estadomundial@juriscons.org


(Anexo I)

Das exigências editoriais, requisitos mínimos e normas de publicação

Requisitos Mínimos. A revista Estado Mundial reserva o direito de definir requisitos mínimos para aceitação de 

trabalhos que estejam de acordo com seus valores, premissas e diretrizes editoriais, conforme se dispõe nos 

parágrafos abaixo.

Conselho Editorial. A publicação de textos na revista Estado Mundial está condicionada à aprovação do Conselho 

editorial, conforme os as diretrizes, valores e premissas estabelecidas consensualmente no contexto da Política 

Editorial.

Originalidade. Todos os textos científicos deverão ser originais, ainda não publicados em outras revistas ou anais de 

Congresso. 

Norma-padrão. Os artigos devem ser escritos conforme a norma-padrão dos idiomas português, inglês e espanhol. 

Neologismos não validados deverão ser aprovados previamente pelo Conselho Internacional de Neologística 

(CINEO).

Fundamentação. Os textos deverão estar embasados no Paradigma Consciencial e em argumentações 

fundamentadas a partir de teorias, vivências, fatos e/ou parafatos, técnicas e/ou paratécnicas. 

Bibliografia. Os artigos deverão observar criteriosamente o diálogo científico e devida clareza nas fontes 

bibliográficas, seja para com pesquisas e publicações conscienciológicas ou da filosofia e ciência convencional.

Publicação. Para a publicação de textos científicos na revista Estado Mundial, poderão ser sugeridas ao autor 

correções e adequações às normas de publicação. Também poderão ser formulados questionamentos quanto às 

ideias, fatos e parafatos apresentados. As adequações, quando consideradas fundamentais, são imprescindíveis à 

publicação.

Trabalhos. Os trabalhos enviados à revista poderão ser dos seguintes tipos, observando-se a temática da primeira 

edição (Estado Mundial):

1. Artigos científicos originais. Artigos fundamentados metodologicamente em pesquisas e experimentos 

originais ou revisões bibliográficas, que visam à ampliação e entendimento do tema sob a ótica da 

Paradireitologia e do Estado Mundial.

2. Ensaios científicos. Análise crítica de livros, de textos publicados, de filmes, de documentários ou de 

websites relacionados às temáticas afins ao Estado Mundial.

3. Relatos. Relatos de experiências pessoais, abrangendo temas da Paradireitologia, descritas sob a ótica do 

autor, observando os critérios de primor metodológico e aprofundamento temático.

4. Artigos de opinião. Artigos relacionados a discussão de um assunto e posicionamento do autor sobre tema 

de interesse e relacionados ao Estado Mundial. Deve apresentar argumentos favoráveis e contrários à sua 

opinião. 

5. Entrevistas. Entrevistas com personalidades que contribuam para o desenvolvimento da Paradireitologia 

e/ou estimulem o interesse e o debate da temática do Estado Mundial. 

6. Biografias. Artigos relacionados às biografias de personalidades estudadas a partir de lentes 

paradireitológicas. Por exemplo: biografias de personalidades que já falaram de Estado Mundial em épocas 

passadas.



7. Resenhas. Resenhas críticas de livros, artigos, filmes e documentários relevantes de assuntos de interesse 

da Paradireitologia e do Estado Mundial.

8. Carta. Divulgação de cartas ao editor, contendo sugestões ou críticas quanto aos textos publicados na 

revista.

Exceções. É facultado ao pesquisador apresentar trabalhos escritos que não foram expressamente mencionados 

no item anterior, ficando a cargo do Conselho Editorial aceitar ou não a emissão.

Orientações. Ao autor, a revista Estado Mundial pede que sejam observados e respeitados os seguintes critérios e 

orientações para apresentação do trabalho:

1. Fonte. Utilizar fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 cm, margem superior 3 cm, inferior 2 

cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm. Outras especificações serão feitas em conformidade com o padrão da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).

2. Folha de identificação. Deverá conter: título do trabalho, nome do autor, minicurrículo do autor e e-mail 

pessoal para contato.

3. Resumo. O resumo deve conter no máximo 150 palavras contendo uma sinopse do tema pesquisado, 

objetivo, métodos utilizados, resultados, discussão e conclusão.

4. Palavras-chave. Cada artigo deverá apresentar de 3 a 6 palavras-chave no idioma do texto. As palavras 

utilizadas no título não poderão ser repetidas neste item.

5. Estrutura. O artigo, com exceção das categorias relato e carta, deve ter a estrutura separada em 3 seções, 

preferencialmente:

a. Introdução. É a apresentação do contexto da pesquisa, dos objetivos e da metodologia.

b. Desenvolvimento. É o desenvolvimento das ideias apresentadas na introdução, representa as 

fundamentações lógicas do trabalho, fatos e parafatos, incluindo os resultados, as análises, as 

técnicas e as argumentações. Sugere-se que sejam apresentadas também refutações científicas à 

tese abordada.

c. Conclusão. É a finalização do artigo, construída com argumentações conclusivas e/ou 

considerações finais. Deve ater-se ao conteúdo discutido no artigo, podendo propor problemáticas 

de pesquisa derivadas do tema em tela. 

6. Citações. As citações devem obedecer às normas de publicação de artigos em periódicos científicos da 

ABNT. 

7. Referências. Os nomes dos autores citados no texto devem ser dispostos em ordem alfabética ao final do 

artigo, seguindo critérios estabelecidos pela ABNT. Devem ser incluídas no item “Referências bibliográficas” 

apenas os autores citados no artigo. Outros trabalhos pesquisados e não citados devem ser incluídos no 

item “Bibliografia consultada”. Outras fontes de pesquisa devem estar dispostas de acordo com a sua 

respectiva classificação (filmografia; musicografia; webgrafia; entre outros). 



8. Figuras e tabelas. Ilustrações, gráficos, esquemas, mapas, figuras, fluxogramas, equações, fotografias 

devem ser autoexplicativas, claros e objetivos, ter boa qualidade e apresentar título e legenda, indicando a 

fonte consultada quando for o caso. Numerando-as e categorizando-se na ordem que aparecem no texto 

conforme as normas da ABNT.

9. Rodapé. As notas de rodapé devem ser apresentadas na folha da citação, seguindo numeração contínua, 

com fonte Times New Roman, tamanho 10, conforme a ABNT. 

10. Extensão. O artigo deve ter no mínimo 2500 palavras e no máximo 5000 palavras. Os relatos e as cartas 

devem conter no máximo 2000 palavras. 



TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Eu ______________________________________________________________________, 

_____________(nacionalidade), portador do CPF nº ______________________, residente na 

________________________________________________________, nº _________, bairro 

_________________________, cidade __________________________, UF______, CEP 

________________venho, por meio desta, AUTORIZAR a Estado Mundial – Revista de 

Paradireitologia a publicar a obra “______________________________________________ 

_____________________________________________”, de minha autoria, da qual dispenso 

qualquer tipo de remuneração ou contraprestação econômica pela divulgação do referido 

trabalho. Declaro, para os devidos fins, sob a responsabilidade civil e criminal da legislação atual 

vigente, que eu sou o autor do artigo. Declaro, ainda, que o artigo é INÉDITO e sua publicação não 

se encontra pendente em outro local, considerando-se licenciado com EXCLUSIVIDADE para a 

Estado Mundial – Revista de Paradireitologia. 

Data: ______________

Assinatura do candidato: ________________________________

(Anexo II)
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