Chamada por trabalhos
A revista DIREITO E SOCIEDADE – Revista de Estudos Jurídicos e
Interdisciplinares é uma publicação do Curso de Direito do Centro Universitário
Padre Albino. Seu objetivo é divulgar trabalhos acadêmicos que contribuam para
a reflexão e o debate jurídico e social, por meio de temas interdisciplinares
relacionados ao Direito, à Administração, Sociologia, História, Literatura,
Economia e áreas afins.
Professores, pesquisadores e estudantes de pós-graduação são estimulados
a participar do volume 14 (jan-dez 2019) enviando seus artigos até o dia
05/08/2019

aos

cuidados

dos

editores

para

o

endereço

eletrônico:

revistadireitoesociedade@unifipa.com.br
Seleção dos Artigos
Os artigos recebidos serão submetidos à avaliação prévia do(s) editor(es)
e/ou do Conselho Editorial para verificação de sua adequação à linha editorial do
periódico.
Após esta avaliação, os artigos, sem identificação do autor, serão remetidos
para a avaliação de 2 (dois) pareceristas anônimos (um deles exógeno à Instituição
responsável pelo periódico) para a avaliação qualitativa de sua forma e conteúdo,
seguindo o sistema do duplo blind peer review. Os pareceres anônimos serão
encaminhados posteriormente aos autores, para que tomem ciência da rejeição do
seu artigo, possam adaptar seu texto ou justificar a manutenção do formato
original, cabendo a decisão final sobre a publicação ou não dos artigos em que o
autor manteve o formato, discordando de algum dos pareceres, ao Conselho
Editorial.
Trabalhos não aceitos serão devolvidos ao autor.

Normas para publicação

1. Serão considerados para publicação artigos inéditos e exclusivos para
DIREITO E SOCIEDADE – Revista de Estudos Jurídicos e Interdisciplinares.

2. Autores nacionais devem enviar textos em português. Autores
estrangeiros deverão enviar os textos em inglês ou espanhol. Nesses casos, a
tradução será providenciada pela revista DIREITO E SOCIEDADE, que terá a
opção editorial de publicá-lo apenas em português.
3. Os artigos devem conter de 8 a 25 laudas, incluindo resumo em
português e em inglês (abstract), tabelas, ilustrações e referências. O original deve
ser enviado em arquivo eletrônico e papel (corpo 12, Times New Roman, espaço
1,5 entre linhas, formato A-4, com margens superior e esquerda 3 cm e inferior e
direita 2 cm).
4. Autores múltiplos devem ser listados em ordem de proporcionalidade do
envolvimento no artigo.
5. O resumo e o abstract deverão ter até 15 linhas, em um único parágrafo,
especificando o objetivo do trabalho, breve descrição, ideias principais e
conclusões.
6. Deverão ser indicadas de 3 a 5 palavras-chave, em português e inglês
(keywords).
7. As referências ao longo do texto deverão ser inseridas em notas de
rodapé na parte inferior da página.
8. Fotografias e ilustrações devem ser numeradas na ordem de inserção no
texto e apresentadas em folhas separadas. O mesmo procedimento deverá ser
observado quanto a tabelas. Os números deverão aparecer também no verso dos
originais para melhor identificação. Legendas para as ilustrações e tabelas devem
ser digitadas em página separada.
9. Referências devem respeitar as orientações da Associação Brasileira de
Normas Técnicas (ABNT), expressas na norma NBR6023:2002.

10. Os autores de textos, fotografias e ilustrações a serem publicados
cedem gratuitamente os direitos de publicação. Todo artigo encaminhado à revista
deve ser acompanhado de carta assinada pelo(s) autor(es), contendo autorização
para reformulação de linguagem, se necessário, e declaração de responsabilidade e
transferência de direitos autorais conforme a seguir: DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS: Eu
(nós), abaixo assinado(s) transfiro(erimos) todos os direitos autorais do artigo
intitulado (título) à DIREITO E SOCIEDADE – Revista de Estudos Jurídicos e
Interdisciplinares. Declaro(amos) ainda que o trabalho é original e que não está
sendo considerado para publicação em outra revista, quer seja no formato
impresso ou eletrônico. Data e Assinatura(s).

