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Sobre o Folhetim: 

♥ Destina-se a ser um espaço de diálogo entre os estudantes e a sociedade. 

 

Como? 

♥ Veiculando notícias da Faculdade de Direito da UFG, além de matérias 

jornalísticas e artigos de opinião sobre temas do mundo jurídico e das atualidades.  

 

O Folhetim não é uma revista de artigos científicos! 

♥ Os textos podem e devem ter embasamento científico, mas sempre primando por 

uma linguagem acessível, com construções claras, diretas, concisas e objetivas. 

♥ Não há necessidade de seguir as normas da ABNT. 

♥ Visando maior fluidez das palavras, citações e indicação de fontes devem ser 

adequadas ao gênero textual. Da mesma maneira, substitua as notas de rodapé por uma 

explicação no corpo da matéria ou, se necessário, opte por escrever um parágrafo explicativo 

extra. 

 

Qual tema e formato do texto? 

♥ Os textos devem seguir os temas propostos a cada edição e se apresentarem na 

forma ou de artigo de opinião ou de matéria jornalística. 

♥ Além disso, recebemos permanentemente crônicas, poesias e charges, que têm 

forma livre (embora também se restrinjam à quantidade máxima de caracteres).  

 

Qual a diferença entre artigo de opinião e matéria jornalística? 

♥ Na matéria jornalística o redator procura apresentar fatos com isenção, enquanto 

no artigo de opinião o autor assume um posicionamento. 

♥ Sabendo que a imparcialidade total é impossível, o redator deve tentar se 

aproximar dela ao apresentar os fatos com fidedignidade, checando a veracidade das 

informações, podendo fazer citações a dados estatísticos e de autores científicos, 

autoridades, personalidades, etc. 

♥ Em ambos os casos, os fatos citados devem ser checados! 

 

Estamos muito interessados em publicar o seu texto! 

♥ Mas como temos um limite de espaço, será selecionado apenas um, 

excepcionalmente dois textos de cada um dos temas propostos a cada edição. 

♥ A seleção será feita pela Comissão Editorial do Folhetim, que se reserva no direito 

de realizar pontuais correções nos textos para sua publicação, sem jamais alterar qualquer 

significado do que foi escrito.  
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Vamos aos temas públicos desta edição: 

Na forma de 

Artigo de opinião/Matéria Jornalística: 

♥ Os desafios do Direito Ambiental na prevenção e/ou punição de tragédias 

como as de Brumadinho e Mariana; 

♥ Direito e Inovação; 

Comentário: 

♥ Os primeiros cem dias do governo Bolsonaro em até cem palavras. 

Charge/quadrinho 

 ♥ Tema livre 

Crônica/poesia/fábula 

♥ Tema livre 

 

Observações: 

♥ A extensão de cada texto não poderá ultrapassar o limite de 3500 (três mil e 

quinhentos) caracteres, contando os espaços. 

♥ A exceção é se a categoria escolhida for a de ‘Comentário’, cujo texto deverá conter 

até 100 (cem) palavras. 

♥ O prazo final para envio de textos é 28 de abril de 2019, através do e-mail: 

falecomfolhetim@gmail.com. 

 


