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Olá pessoal, estamos de volta! 

A Revista Liberdades, uma publicação do Instituto Brasileiro de Ciência Criminais – 
IBCCRIM, está retornando suas atividades, com periodicidade semestral, tendo como 
objetivo principal continuar proporcionando, aos mais diversos ramos do 
conhecimento científico, mais um veículo qualificado para a publicação de sua rica 
produção. 

É, portanto, de nosso interesse receber textos que atendam a uma linha editorial que vai 
abarcar áreas como o Direito, a Criminologia, o Processo Penal, a Sociologia, a 
Psicologia, a Educação, a Antropologia, a Arquitetura e o Urbanismo, entre 
outras, desde que vinculadas à tentativa de compreensão da criminalidade. 

Não obstante nosso firme compromisso com a democratização do conhecimento, 
mantendo-se os espaços necessários para que textos dos mais variados setores 
acadêmicos sejam publicados, a Revista Liberdades vai também continuar cuidando 
para que seja reconhecida como um periódico de excelência, adotando todas as medidas 
exigidas para que, o mais breve possível, consigamos atingir a classificação Qualis B1. 

Sendo assim, havendo interesse em nos acompanhar nesse processo de retomada, seja 
como autor ou autora, seja como parecerista (nesse caso com titulação de mestre ou 
doutor), é importante que se conheça o conjunto de nossas diretrizes básicas para 
eventual publicação: 

 

- artigos (15 a 40 páginas, da introdução às referências), contos (até 15 páginas) e resenhas (até 15 
páginas); 
- com uma página de apresentação, na qual constará: título do trabalho, nome do autor ou autora (ou 
autores), qualificação (situação acadêmica, títulos com ano de obtenção, instituições às quais pertença), 
número do CPF, endereço completo para correspondência, telefone, e-mail, links para o currículo 
LATTES e para ORCID; 
- com sumário, introdução, desenvolvimento (capítulos e subcapítulos, se for o caso), conclusão e 
referências;  
- com sumário, título, resumo e palavras-chave, em português e em inglês; 
- com numeração feita em algarismos arábicos (Ex: Introdução – 1. Xxx – 2. Xxxx – Conclusão. 
Referências); 
- com parágrafos justificados, sem recuo, fonte Times New Roman, espaçamento entre linhas 1,5; 
- com a formatação do tamanho do papel em A4, margens superior e inferior 2,0 cm e as laterais 2,5 cm; 
- com citação em nota de rodapé, seguidas as normas mais recentes da ABNT; 
- com uma rigorosa correção ortográfica já realizada; 
- com informe, em nota de rodapé, de qualquer financiamento recebido para a produção do texto 
enviado; 

 

Desse modo, os textos que observarem tais regras de publicação (mais detalhes 
em: http://www.revistaliberdades.org.br/site/regulamento/regulamento.php) e 
não tenham sido publicados (ou submetidos simultaneamente) em nenhum outro 
periódico científico e/ou canais de comunicação podem ser enviados por e-mail 
para: revistaliberdades@ibccrim.org.br 

http://www.revistaliberdades.org.br/site/regulamento/regulamento.php
mailto:revistaliberdades@ibccrim.org.br
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Por fim, solicitamos a gentileza de divulgar nosso retorno para toda a comunidade 
acadêmica interessada no Brasil e no exterior, ao mesmo tempo em que agradecemos 
e convidamos a todos e a todas para conhecerem mais a revista acessando nossa página 
em: http://www.revistaliberdades.org.br/site/home/home.php   

Atenciosamente, 

 

COORDENAÇÃO EDITORIAL RESPONSÁVEL 

Bruno Cavalcante Leitão Santos 

Francisco de Assis de França Júnior 

Paula Nunes Mamede Rosa 

Taynara Alves Lira 
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