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CHAMADA DE ARTIGOS 

RCJ, Vol. 9, # 23, mai./ago., 2022. 

 

DOSSIÊ  

“Culturas Jurídicas na História: um balanço de 200 anos da Independência do 

Brasil e 20 anos do Código Civil nos 110 anos da Faculdade de Direito da UFF” 

 

Em colaboração com a Revista Culturas Jurídicas (RCJ) e o Programa de Pós-

graduação em Direito Constitucional (PPGDC), a Direção da Faculdade de Direito da 

Universidade Federal Fluminense divulga a abertura de chamada de artigos para o Dossiê 

“Culturas Jurídicas na História: um balanço de 200 anos da Independência do Brasil e 

20 anos do Código Civil nos 110 anos da Faculdade de Direito da UFF”, que constará 

no volume 9, #23, mai./ago., 2022, da RCJ. 

Este Dossiê almeja promover um singelo trabalho de registro e análise de marcos 

históricos brasileiros em relação aos 110 anos da Faculdade de Direito da UFF, através 

de 3 linhas temáticas, descritas adiante, a serem abordadas pela nossa comunidade 

acadêmica, contemplada com ampla representatividade na sua diversidade, envolvendo 

pessoas que fizeram, fazem e farão parte da história da instituição.  

O Dossiê está aberto à participação de discentes, servidores/as docentes e 

servidores/as técnicos/as administrativos/as vinculados/as aos Departamentos do Curso 

de Direito de Niterói (Departamento de Direito Público – SDB, Departamento de Direito 

Privado – SDV, Departamento de Direito Processual – SDP, Departamento de Direito 

Aplicado – DDA/CajUFF e Departamento de Ciências Judiciárias – DCJ); à Direção e à 

Coordenação da Faculdade de Direito; ao Departamento de Direito de Volta Redonda/RJ; 

ao Departamento de Direito de Macaé/RJ; ao Projeto Oriximiná/PA; aos Programas de 

Pós-Graduação Stricto Sensu (PPGDC, PPGDIN, PPGSD e PPGJA); aos grupos/núcleos 
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de pesquisa e/ou extensão ligados à Faculdade de Direito da UFF; às entidades estudantis 

(Centro Acadêmico Evaristo da Veiga – CAEV, Centro Acadêmico Dom Waldyr 

Calheiros – Volta Redonda, Centro Acadêmico Oliveira Vianna – CAOV, Macaé, 

Diretório Central dos Estudantes Fernando Santa Cruz – DCE-UFF, Associação Atlética 

Camillo Guerreiro – AAACG, Niterói, Atlética Direito UFF – Volta Redonda, Atlética 

Doutrinadores – Macaé, Coletivo Direito Popular, Coletivo Lamparinas e demais 

coletivos estudantis); às entidades sindicais (ADUFF e SINTUFF); e à Associação 

Teixeira de Freitas.   

Inicialmente, até o 25 de maio de 2022, poderá ser apresentada à equipe editorial 

da RCJ (revistaculturasjuridicas@gmail.com), pelas coordenações/chefias dos 

órgãos/entidades listados acima, manifestação de interesse de participação de suas/seus 

integrantes, bem como listagens com nomes de autoras/es e respectivos títulos (ao menos 

provisórios) e linhas temáticas dos artigos a serem submetidos. Incentiva-se a escrita em 

colaborações coletivas, em especial entre discentes, servidores/as docentes e/ou 

servidores/as técnicos/as-administrativos/as. 

A submissão de artigos poderá ser realizada até o dia 20 de julho de 2022, 

diretamente pelo correio eletrônico da RCJ (revistaculturasjuridicas@gmail.com), 

endereçada à equipe editorial. Os textos deverão ser originais, inéditos e adequados tanto 

ao eixo temático do Dossiê quanto à linha editorial da RCJ. Os arquivos com os artigos 

devem observar o mínimo de 10 e o máximo de 20 laudas, e adotar formato Word (.doc), 

layout em 3cm x 2cm, espaçamento 1,5 entre linhas e fonte Times New Roman, n° 12; 

citações com entrada com 4cm de recuo à esquerda, espaçamento simples entre linhas e 

fonte n° 11. As coautorias serão limitadas a 3 pessoas por artigo. A autoria deverá ser 

indicada em nota de rodapé, constando na biografia apenas: principal titulação acadêmica, 

vinculação institucional atual, link do cadastro no ORCID (www.orcid.org/) e endereço 

eletrônico (e-mail).  

A RCJ é o periódico editado pelo Programa de Pós-Graduação em Direito 

Constitucional da Universidade Federal Fluminense (PPGDC/UFF). Sua publicação está 

disponível na via eletrônica (https://periodicos.uff.br/culturasjuridicas/), com um volume 

anual e três números quadrimestrais, visando à difusão ampla e gratuita de conteúdo 

acadêmico produzido por docentes e discentes de instituições brasileiras e estrangeiras. 
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Fundada no segundo semestre de 2013, a RCJ está registrada no ISSN 

– International Standard Serial Number sob o número 2359-5744 e recebeu, em agosto 

de 2016, em sua primeira avaliação pelo sistema Qualis-Capes, o Conceito A2, 

sedimentando-se, assim, como periódico brasileiro de referência internacional em termos 

de uma abordagem crítica e multidisciplinar do Direito Constitucional, referenciada no 

Brasil e na América Latina. 

 
Linhas temáticas – Dossiê “Culturas Jurídicas na História: um balanço de 200 anos 

da Independência do Brasil e 20 anos do Código Civil nos 110 anos da Faculdade de 

Direito da UFF”: 

 
1) Os 110 anos da Faculdade de Direito da UFF. 

1.1) O ensino jurídico e suas transformações nos 110 anos da FD/UFF; 

1.2) A pesquisa em pós-graduação nos 110 anos da FD/UFF; 

1.3) A extensão entre universidade e comunidade nos 110 anos da FD/UFF; 

1.4) Interiorização e nacionalização: o Curso de Direito da UFF em Volta 

Redonda/RJ, Macaé/RJ e Oriximiná/PA. 

 
2) O bicentenário da Independência do Brasil: balanços críticos e perspectivas 

históricas a partir da Faculdade de Direito da UFF. 

 
3) Os 20 anos do Código Civil de 2002 na Faculdade de Direito da UFF: recepção, 

assimilação, crítica, propostas e inovações.  

 
Niterói, 25 de abril de 2022. 

 
__________________________________ 

Profa. Associada Fernanda Pimentel 
Diretora da Faculdade de Direito da UFF 

 
__________________________________ 

Prof. Adjunto Pedro C. S. Avzaradel 
Coordenador do PPGDC/UFF 

 
_________________________________ 

Prof. Associado Enzo Bello 
Editor-Chefe da RCJ 
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