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NORMAS DE PUBLICAÇÃO DO PERIÓDICO “O COSMOPOLÍTICO” 

O  Cosmopolítico é um periódico acadêmico semestral online criado pelo curso 

de graduação de Relações Internacionais da Universidade Federal Fluminense e possui 

o objetivo de democratizar o acesso ao conhecimento, possibilitando, principalmente, a 

alunos de graduação um espaço para publicar os resultados de suas pesquisas. 

Recebemos artigos e resenhas inéditos duas vezes por ano em um prazo divulgado 

através do Edital de Chamada de Trabalhos disponibilizado em nosso site e em nossas 

redes sociais.   

Nesse documento, apresentamos as normas de submissão, estrutura do trabalho e 

o processo de avaliação de trabalhos utilizado pelo periódico. Ressaltamos que a leitura 

desse documento não substitui a leitura do Edital de Chamada de Trabalhos, que dispõe 

de prazos referentes à submissão na edição mais recente, e Regras de Formatação para 

Citações e Referências Bibliográficas, que auxilia na formatação das referências e 

citações do trabalho. O Edital de Chamada de Trabalhos mais recente e as Regras de 

Formatação de Citações e Referências Bibliográficas estão disponíveis em https://

www.ocosmopolitico.com/submissao. 

O Cosmopolítico está aberto para submissão de artigos e resenhas de caráter 

interdisciplinar, que versem, principalmente as áreas das Relações Internacionais, 

podendo tratar de Comércio Exterior, Estudos Estratégicos, Defesa Nacional, 

Cooperação Internacional, Diplomacia, Direitos Humanos, Direito Internacional, 

Economia Política Internacional, Governança Global, História das Relações 

Internacionais, Integração Regional, Negócios Internacionais, Organizações 

Internacionais, Política Externa, Segurança Internacional e Teoria das Relações 

Internacionais.  
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SUBMISSÃO 

1. Os trabalhos submetidos à publicação devem ser, obrigatoriamente, inéditos e 

originais, redigidos em português, inglês ou espanhol. 

2. Cada autor só poderá submeter até 2 (dois) trabalhos à avaliação, que deverão 

ser inéditos, podendo ser um individual e outro produzido em coautoria. 

3. Cada texto submetido à avaliação poderá contar, no máximo, com 03 (três) 

autores, sendo possível a inclusão de um professor orientador do trabalho. 

4. O conteúdo dos artigos publicados é de inteira responsabilidade do(a) autor(a), 

de forma que não representa de forma alguma a posição ou opiniões d’O 

Cosmopolítico ou de seus membros.  

5. O(s) autor(es) não deve(m) estar identificado(s) no corpo do trabalho. Serão 

reprovados sumariamente na seleção formal os trabalhos que contiverem 

identificação direta ou referências à premiação deste. 

6. Os trabalhos deverão ser enviados em formato .doc ou .docx para 

artigoscosmopolitico@gmail.com. O arquivo do trabalho deverá ser 

acompanhado dos seguintes dados em ARQUIVO SEPARADO no mesmo e-

mail: a) nome do(s) autor(es) por extenso; b) filiação institucional; c) curso; d) 

período, caso seja de graduação; e) programa e linha de pesquisa; f) atividade 

profissional; g) endereço completo; h) telefone; i) endereço eletrônico e j) 

professor orientador, caso tenha; l) instituição de financiamento, caso tenha; m) 

título do artigo submetido. 

7. Tendo sido o texto aprovado pelo Conselho Editorial, O Cosmopolítico, por 

intermédio de seus assessores editoriais, reserva-se o direito de realizar as 

devidas alterações que se mostrarem necessárias para a adequação do texto às 

normas e aos padrões de publicação exigidos.  
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ESTRUTURA DO TRABALHO 

8. Os textos submetidos devem obedecer às normas para trabalhos científicos 

estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) mais 

recentes até a data do Edital atual. As informações sobre a estrutura de trabalho 

são versadas no Edital de Submissão de Trabalhos, que é atualizado de acordo 

com as normas mais recentes da ABNT e exigências específicas do periódico.  

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

9. O processo seletivo consistirá nas etapas de Seleção Formal e Material: O 

processo de Seleção Formal tratará de analisar se houve obediência da 

formatação do artigo às regras técnicas de publicação do edital; o processo de 

Seleção Material consistirá na análise científico-jurídica dos trabalhos pelos 

membros do Conselho Editorial da Revista Cosmopolítico. Essa análise dar-se-á 

pela revisão em regime de “correção dupla às cegas” (double blind peer review).  

10. Para fins da Seleção Material, os trabalhos aprovados na Seleção Formal serão 

entregues aos professores, pesquisadores e internacionalistas, membros do 

Conselho Editorial, juntamente com um Questionário de Avaliação. Este definirá 

o atendimento ou não dos níveis científico-jurídicos necessários à publicação e 

estará disponível para consulta aos autores, num prazo de trinta dias a contar da 

publicação do resultado final, mediante pedido formal direcionado ao e-mail da 

revista O Cosmopolítico.  

11. Todos os trabalhos submetidos aprovados na Seleção Formal serão avaliados 

por, no mínimo, dois pareceristas anônimos, pelo sistema double blind peer 

review, que avaliarão a sua forma e conteúdo de acordo com os critérios 

estabelecidos pelo Conselho Editorial. 

12. A nota final de cada trabalho, a ser considerada para fins de publicação, será a 

média aritmética das duas notas atribuídas pelos dois pareceristas avaliadores.  
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13.  Caso se verifique uma discrepância superior a 2 (dois pontos) entre as notas 

finais atribuídas pelos avaliadores de um determinado trabalho, este será 

submetido a um terceiro parecerista. A nota final desse trabalho então será a 

média aritmética das duas notas mais próximas.  

14. Após um artigo ser aprovado pelo Conselho Editorial e divulgado o resultado da 

Seleção Material, o corpo editorial poderá realizar nele pequenas modificações, 

unicamente com o intuito de sanar falhas gramaticais e/ou de formatação, que 

não comprometam, de maneira nenhuma, o conteúdo do texto.  

15.  A avaliação dos textos considerará: a) a vinculação entre o tema, o 

desenvolvimento (argumentação) e a conclusão; b) a problematização; c) a 

justificativa; d) a metodologia; e e) o objetivo.  

16.  Os trabalhos submetidos serão avaliados como aprovados, aprovados com 

ressalvas ou reprovados.  

17. Textos aprovados com ressalvas poderão ser incluídos na publicação após a 

inclusão das adequações sugeridas pelos pareceres.  

18. Quanto à Seleção Material, em havendo mais artigos recomendados para 

publicação do que o número delimitado utilizar-se-ão critérios de desempate, 

priorizando, respectivamente, o artigo:  

I – que obtiver melhor análise dos questionários de avaliação e de 

eventuais ressalvas feitas pelos avaliadores; 

II – cujo tema se mostre mais original e diverso dos demais artigos 

aprovados para a publicação na corrente edição;  

III – com melhor nota atribuída pelo avaliador, quando se tratar de 

trabalhos submetidos ao mesmo avaliador.


