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1 APRESENTAÇÃO 

A Revista Científica O BRIGADIANO se constitui em um periódico 
eletrônico, vinculado à Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes 
Militares - AMCLAM, que tem por objetivo promover o progresso da ciência, 
através da divulgação de conteúdo sócio jurídico e temas afins, de relevância 
social, através de artigos e resenhas de cunho científicos. 

O periódico terá divulgação anual e será hospedado no site da AMCLAM 
– www.amclamma.org. Os artigos poderão ser publicados em português ou 
espanhol. Para submissões e formulários, utiliza-se o português. 

 

2 EQUIPE DE COORDENAÇÃO E EDIÇÃO 

2.1 Coordenador 

O presidente da Academia Maranhense de Ciências, Letras e Artes Militares, 
Especialista Acadêmico Carlos Augusto Furtado Moreira, AMCLAM, Brasil – articula e 
coordena os recursos humanos, materiais e tecnológicos para a consecução da revista. 

2.2 Editores 

Editor-chefe: Mestre Acadêmico Carlos Frank Pinheiro de Oliveira, 
AMCLAM, Brasil – dentre outras atribuições, articula e decide sobre o tema, o 
formato e o conteúdo da revista, decidindo ainda sobre os artigos e resenhas a 
serem publicados; recepciona os artigos e resenhas, faz análise preliminar e os 
envia para os avaliadores recepcionando-os após as correções.  

Editor-adjunto: Mestre Acadêmico Raimundo de Jesus Silva, AMCLAM, 
Brasil – dentre outras atribuições, assessora e colabora com o Editor-chefe na 
consecução da revista e o substitui em seus impedimentos. 

2.3 Avaliadores de artigos e resenhas 

Doutor Acadêmico Raimundo Gomes Meireles, AMCLAM, Brasil. 

Doutora Acadêmico Vera Lúcia Bezerra Santos, AMCLAM, Brasil. 

Mestre Acadêmico Raimundo de Jesus Silva, AMCLAM, Brasil. 

Mestre Acadêmico Antônio Roberto Santos Junior, AMCLAM, Brasil. 

Mestre Acadêmico Macio Henrique Teixeira Araújo, AMCLAM, Brasil. 

Mestre Acadêmico Laercio Marques do Nascimento Filho, AMCLAM, 
Brasil. 

Especialista Acadêmico José Olímpio da Silva Castro, AMCLAM, Brasil. 

 

3 POLÍTICAS 

Constituir um periódico de cunho científico apto a contribuir com o progresso da 
ciência, através da divulgação de pesquisas desenvolvidos sobre temas que se 
constituam em problemas sociais, atuais, especialmente nas áreas do Direito e afins, 
sem vínculo ideológico. 

Ampliar as reflexões e discussões sobre diversos posicionamentos, doutrinários 
e jurisprudenciais sobre tais temas. 

 

http://www.amclamma.org/
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3.1 Foco e Escopo 

Os artigos e resenhas publicadas devem sintetizar os pensamentos 
de pesquisadores sobre o tema de cada número da revista. 

3.2 Políticas de Seção 

A revista pode ser dividida em duas seções: artigos e resenhas 
devendo cada uma seguir o padrão de cientificidade própria.  

Os artigos e resenhas submetidos serão avaliados através do 
método double blind  review. 

O primeiro número da revista terá apenas uma seção, voltada à 
publicação de artigos. 

3.3 Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o 
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao 
público em geral proporciona maior democratização mundial do 
conhecimento. 

3.4 Periodicidade 

“O Brigadiano” será publicado anualmente. 

3.5 Política de Privacidade 

Os dados pessoais e profissionais informados nesta revista serão 
usados exclusivamente para os serviços prestados por esta publicação, não 
sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros 

 

4 SUBMISSÕES 

4.1 Submissões Online 

O processo de submissão será publicado por edital, com 
antecedência mínima de 30 (trinta) dias. 

O edital, conterá as regras específicas para cada tipo de publicação 
e será divulgado por todos os meios possíveis, sempre com o escopo de 
alcançar o maior número de pesquisadores. 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a 
verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados 
no edital. As submissões que não estiverem de acordo com as normas 
serão devolvidas aos autores. 

O edital de publicação do primeiro número da revista está apenso a 
este projeto. Os demais seguirão a mesma linha, com as modificações 
necessárias ao tema do número a ser publicado. 

4.2 Diretrizes para Autores 

As diretrizes para os autores serão as constantes no edital de 
publicação, estando apenso a este projeto o edital do primeiro número. 

4.3 Declaração de Direito Autoral 

Ao submeterem seus artigos para publicação, os autores devem 
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concordar com os seguintes termos: 

Autores mantém os direitos autorais e concedem à Revista o direito de 
primeira publicação, com o trabalho simultaneamente licenciado sob a 
Licença Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) que, em 
resumo, permite o compartilhamento do trabalho com reconhecimento da 
autoria e publicação inicial nesta revista. 

5. OUTROS 

5.1 Patrocínio da revista 

A Revista Científica “O Brigadiano” será patrocinada com recursos 
próprios da AMCLAM bem como de outras pessoas, físicas e/ou jurídicas, 
públicas e/ou privadas. 

A revista poderá ter espaço próprio para a divulgação de marcas e 
nomes de colaboradores. 

5.2 Histórico do periódico 

A Revista “O Brigadiano” foi publicada pela primeira vez de forma 
impressa, no aniversário de um ano da Academia Maranhense de Ciências, 
Letras e Artes Militares, constituindo-se de artigos diversos científicos e não-
científicos, quadros de artes, histórico dos acadêmicos e outros. 

5.3 Hospedagem 

A revista será hospedado no portal da AMCLAM www.amclamma.org.   

5.4 Sobre o sistema de publicação 

Inicialmente a revista será publicada através de arquivo em PDF, no site 
da AMCLAM até que se finalize as tratativas para a utilização do Open Journal 
Systems (OJS 2.4.8.3), que consiste em um sistema de código livre gratuito 
para a administração e a publicação de revistas, desenvolvido com suporte e 
distribuição pelo Public Knowledge Project, sob a licença GNU General Public 
License. 

5.5 Estimativas de Custos 

Os colaboradores da revista não serão remunerados. Custos eventuais 
com equipamentos e suporte técnico serão orçados para cada número. 
Demais custos com hospedagem da revista já estão inclusos na manutenção 
do próprio portal da AMCLAM. 

5.6 Cronograma 

ATIVIDADE                                  Janeiro  

1ª quinzena 2ª quinzena 3ª quinzena 4ª quinzena 
Edital de chamada de 

artigos 
x        

Submissão dos artigos  x x x x    
Análise e correção dos 

artigos 
     x x  

Edição e publicação        X 

 

http://www.amclamma.org/
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