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INSTRUÇÕES OPERACIONAIS AOS COLABORADORES
O site “Conversando com o Professor” é um espaço virtual de
compartilhamento de conteúdo, criado e dirigido pelo Prof. Dr. Cesar
Luiz Pasold, SEM FINALIDADE de ordem lucrativa, financeira
e/ou econômica.
O Blog tem por objetivos divulgar ideias e estimular reflexões,
principalmente sobre as seguintes áreas temáticas: Direito,
Teoria Política,
Ciência
Política,
Ética,
Filosofia,
Sociologia, Literatura.
O Público Visitante/Leitor do Blog “Conversando com o Professor”,
é constituído majoritariamente por: Acadêmicos do Curso de Direito
e do Curso de Administração; Pós Graduados lato Sensu ; Mestres;
Doutores; Operadores Jurídicos, e interessados nas áreas temáticas
acima relacionadas.
Para colaborar com texto escrito sobre qualquer uma das áreas
temáticas
acima
mencionadas
(ou
em
abordagem
interdisciplinar), é necessário que sejam cumpridas
as
instruções metodológicas e operacionais que seguem.
I-Textos Inéditos
➢ São aqueles não publicados sob nenhuma forma ou meio
em outra(s) fonte(s) na versão que foi submetida ao Blog.
➢ Formatação e Identificação Acadêmica
Fonte: Arial -Tamanho: 14 – com o Título todo em Maiúsculo e uma
síntese da identificação acadêmica ( curriculum vitae sintético) do(a)
Autor(a) em até 04 ( quatro) linhas.( O título e a síntese do curriculum
vitae em até 04 linhas não são computados nas 1.000 palavras no
máximo- vide regra a seguir!)
1

I-

Na página inicial

Regra fundamental
Na página inicial somente será postado em inteiro teor texto
temático aprovado pelo Titular do Blog e que contenha até 1.000
palavras.
Outras possibilidades
Serão postadas na página inicial também notícias/informações,
indicação de obras e publicações, estímulos objetivos à reflexão ou
meditação e outros textos curtos, sempre ao critério do Titular do
Blog.
IINível de linguagem
Recomenda-se que nos textos de até 1.000 palavras os(as)
Autores(as) devem considerar principalmente a cognição média de
leitura dos Acadêmicos de Direito e de Administração, que são
majoritários entre os Visitantes/Leitores.
II-Possibilidade para textos que não se enquadrem na Regra I
acima
Caso o texto tenha mais do que 1.000 palavras, e em sendo para
publicação original no Blog , a partir de decisão do Titular do Blog,
a sua leitura poderá ser indicada e recomendada na página inicial do
Site.
Neste caso constará a informação de que o seu inteiro teor está
disponibilizado na seção “Artigos e Ensaios” (neste menu à esquerda
aqui no site), e lá estará em PDF.
III-Textos Não Originais
São aqueles já publicados em qualquer forma ou meio em
outra(s) fonte(s).
➢ Procedimentos
Para textos já publicados em veículos de comunicação ( de livros,
revistas, facebook e outros) , solicita-se que, seja enviado por e-mail
para o Prof. Dr. Cesar Luiz Pasold o link original da Fonte em que
foi publicado.
Caso o artigo publicado o foi em fonte que não contenha link,
solicita-se que o(a) Autor(a) envie o referido texto em inteiro teor com
a seguinte formatação:
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➢ Formatação:
Fonte: Arial -Tamanho: 14
➢ Importante: indicar de forma completa e correta - conforme
ABNT- a Fonte original em que o artigo foi publicado. O
texto será convertido em formato PDF para ser protegido de
alterações indevidas, e assim será a sua inserção na seção
“Artigos e Ensaios” (no menu à esquerda no Blog).
IV-Seleção de Textos/Artigos para publicação no Blog
A seleção de texto para publicação é realizada pelo Titular do
Blog segundo critérios :
1- Aprumo Metodológico;
2- Lógica de Conteúdo; e
3.compatibilidade com as áreas temáticas do Blog.
Quando julgar conveniente, o Titular do Blog ouvirá a opinião de um
ou mais de seus Colaboradores Permanentes, que seja(m)
especialista(s) no(s) tema(s) abordado(s) no texto encaminhado.
O resultado da aceitação ou não para publicação e/ou
recomendações metodológicas sobre o texto para sua futura
publicação, serão comunicados em email resposta ao(à) Autor(a).
V-Agendamento da postagem/publicação
O Titular do Blog agendará a publicação e informará ao(à) Autor(a) a
data/horário previstos.
VI-Coautoria de textos
É permitido o envio de texto em coautoria, aos quais se aplicam todas
as regras aqui expostas.
VII- Responsabilidade pelo Conteúdo
A responsabilidade pelos conteúdos (informações e opiniões e
anexos) dos textos publicados no Blog é exclusiva dos(as)
respectivos(as) Autores(as).
VIII-Envio dos textos e artigos
Os(as) Autores(as) deverão enviar seu escrito em anexo ao email [e
também anexar foto do(a) Autor[a] ou foto da Capa da publicação],
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endereçado concomitantemente
eletrônicos:
clp@cesarluizpasold.com.br cc
cesarpasold@gmail.com

aos

seguintes

endereços

IX- Dúvidas devem ser apresentadas por email ao Titular do
Blog.
Ilha de Santa Catarina/Brasil, 04 de março de 2018.
Prof. Dr. Cesar Luiz Pasold
OAB/SC 943
http://lattes.cnpq.br/6851573982650146
www.conversandocomoprofessor.com.br
clp@cesarluizpasold.com.br
cc
cesarpasold@gmail.com
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