
Edital para Submissão de Artigos no Periódico N° 1 

Diretrizes para Autores 

1. Remessa de textos  

1.1. Os artigos enviados devem cumprir as presentes diretrizes e ser 

submetido diretamente através do e-mail da 

revista:  periodicoalbertorufino@ucpel.edu.br ; 

1.2. O resumo deve ser enviado em dois arquivos: um arquivo em formato 

Word (.doc) com a devida identificação da autoria (nome completo, 

titulação e instituição de origem, instituição financiadora, e-mail), e outro 

em formato Portable Document Format (.pdf), sem qualquer identificação 

de autoria.  

1.3. Excepcionalmente, artigos relevantes que já tenham sido publicados 

podem ser aceitos, desde que concedidas as devidas autorizações, a 

critério do Editor-responsável; 

1.4. O arquivos devem ser enviados até dia 02 de março de 2018. 

1.5. Os artigos não devem ser encaminhados por e-mail ao(à) Editor(a)-

responsável da revista. 

2. Diretrizes básicas 

2.1. A redação do artigo deve estar conforme as regras do novo Acordo 

Ortográfico da Língua Portuguesa; 

2.2. A bibliografia do artigo deve ser consistente e mostrar também o 

posicionamento de doutrinadores sobre o tema. 

3. Natureza e elementos estruturadores básicos dos Artigos 

3.1.  Em regra (vide 1.1 e 1.3 acima), os artigos deverão ser inéditos, escritos 

em português, e atender ao seguinte conteúdo e nesta ordem: título, 

nome dos autores (com qualificação em nota-de-rodapé), resumo (em 

português e sem numeração), palavras-chave, introdução, 

desenvolvimento (dividido em itens numerados), considerações finais e 

referências das fontes citadas (em ordem alfabética e sem numeração); 
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3.2.  Estes tópicos devem estar claramente destacados/especificados ao 

longo do texto. Os sub-títulos, quando existirem, devem ser concisos e 

vir claramente indicados; 

3.3.  Os títulos, títulos das divisões e subdivisões dos textos devem ser 

escritos em letras minúsculas e em negrito e numerados de forma 

progressiva; 

3.4.  Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, deve constar 

instituição à qual está ligado, cidade, estado, país, cargo, endereço 

eletrônico para correspondência (e-mail); 

3.5.  Resumo, em português, deve ressaltar os objetivos, metodologia e 

síntese das considerações finais (máximo 150 palavras); 

3.6.  Indicação de no máximo cinco palavras-chave e ou expressões do texto, 

que devem refletir as ideias elementares do texto e possam guiar a 

pesquisa de terceiros interessados; 

3.7.  As referências deverão estar em ordem alfabética da primeira letra do 

Sobrenome do Autor e constar no final dos artigos, de acordo com a 

ABNT (no artigo o item deve ser denominado “Referências das Fontes 

Citadas” e não ''Referências Bibliográficas”) e conforme as regras 

constantes nas presentes diretrizes, em especial itens 8 e 9. 

4. Responsabilidade: 

4.1. Os artigos assinados são de inteira e exclusiva responsabilidade dos 

autores. O conteúdo dos artigos assinados não reflete a opinião do 

Periódico Alberto Rufino; 

5. Coautoria:  

É possível até o máximo de cinco autores, devendo o autor principal ser, ao 

menos, bacharel em Direito. Todos os autores devem ser identificados 

conforme especificado no item 3.4 supra; 

6. Limite de submissões de artigos:  

Cada autor (Bacharel em Direito) poderá submeter apenas um artigo por 

volume do Periódico Alberto Rufino e até dois artigos na posição de coautor 

(acadêmico de Direito); 

7. Configurações elementares de estrutura de artigos 

7.1.  Os artigos devem ter: margens superior, inferior, direita e esquerda: 2,0 

cm; Formato A4 e espaçamento entre linhas de 1,5; espaçamento antes 



do parágrafo de 2 (dois) centímetros; fonte Times New Roman, tamanho 

12; Título em Português: Times New Roman, tamanho 14, centrado, 

letras maiúscula, em negrito; indicação do ramo jurídico em que o tema 

se enquadra; palavras-chave (de 3 a 5); referências no corpo do texto, 

pelo sistema “autor-data”; referências ao final do texto elaboradas de 

acordo com as normas da ABNT; 

8. Citações e notas 

8.1.  As citações textuais pequenas (até três linhas) devem ser inseridas no 

texto, entre aspas e sem itálico; 

8.2.  As citações textuais longas (mais de três linhas) devem vir em parágrafo 

independente, recuado da margem esquerda 4 cm, com Arial 10, e com 

o espaçamento simples, sem aspas; 

8.3.  A indicação de autoria deve ser feita conforme o modo autor-data; 

8.4.  O nome das obras deve ser grifado em negrito e não em itálico; 

8.5.  As notas de rodapé devem ater-se ao mínimo necessário; 

8.6.  Quando houver tradução do texto: usar “Tradução de Fulano de tal” (e 

não Trad.). 

9. Modelos e exemplos de referências* 

9.1.  na 1ª citação:  

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). Edição (se 

houver). Tradução de Fulano (se houver) Local de publicação (cidade): 

Editora, data de publicação da obra. nº da página. Exemplo de 1ª citação: 

PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa Jurídica: teoria e prática. 

11 ed. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 56; 

9.2.  na 2ª citação: 

 SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo (se houver). nº da página 

Exemplo de 2ª citação: PASOLD, Cesar Luiz. Metodologia da Pesquisa 

Jurídica: teoria e prática. p. 213; 

9.3.  de Capítulo de Livro: 

 SOBRENOME DO AUTOR DO CAPÍTULO, Prenome. Título do capítulo. 

In: SOBRENOME DO ORGANIZADOR DO LIVRO, Prenome (Org.). 

Título do documento em negrito. Local da Publicação: Editora, ano. p. x-

y; 

9.4.  de Monografia, Dissertação, Tese: 



 SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do documento em negrito. 

Dissertação (Mestrado em __). Faculdade de __. Universidade de __. 

Local, ano. 9.4 de Artigo de Revista: SOBRENOME DO AUTOR, 

Prenome. Título do artigo. Nome da Revista em negrito, Local da 

Publicação, v. x, n. x, p. x-y. mês ano; 

9.5.  de Artigo de Jornal:  

9.5.1.  de artigo assinado 

 SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome do 

Jornal em negrito, Local da Publicação, v. x, n. x, p. x-y. mês ano.  

9.5.2. de artigo não assinado TÍTULO do artigo com primeira palavra em 

maiúscula. Nome do Jornal em negrito, Local da Publicação, v. x, n. 

x, p. x-y. dia mês ano; 

9.6.  de Artigo de Revista em meio eletrônico:  

SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome da Revista 

em negrito, Local. dia mês ano [se houver]. Disponível em: . Acesso em: 

dia mês ano; 

9.7.  de Artigo de Jornal em meio eletrônico: 

 SOBRENOME DO AUTOR, Prenome. Título do artigo. Nome do Jornal 

em negrito, Local. dia mês ano. Disponível em: . Acesso em: dia mês ano. 

* Fontes: ABNT n. 6023:2003 (Referências), 10520:2002 (Citações), 

14724:2002 (Trabalhos acadêmicos). 

10. Dimensão dos artigos: 

Os artigos devem ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) páginas; 

11. Notificação do resultado da submissão: 

Os autores serão notificados sobre o resultado da avaliação de seus artigos 

ou resenhas através de e-mail. 

12. Condições para submissão 

12.1. Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados 

a verificar a conformidade da submissão em relação a todos os itens 

listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo com as 

normas serão devolvidas aos autores. 

12.2. O artigo submetido é inédito. Isso significa que não foi publicado 

em nenhum outro periódico nacional ou estrangeiro. 



Obs.: Entretando, não há restrições para artigos submetidos que tenham sido 

apresentados e/ou publicados em anais de eventos científicos. 

13. Adequação  

13.1.1. Título  

É claro e adequado ao conteúdo do artigo? 

13.1.2. Resumo – Palavras-chave 

O resumo apresenta os objetivos pretendidos, a metodologia e 

uma síntese das considerações finais? O resumo é claro e 

conciso? As palavras-chave refletem as idéias elementares do 

texto? 

13.1.3. Introdução  

Apresenta, justifica e delimita os objetivos? Apresenta o problema de 

estudo investigado? Descreve a metodologia empregada? Especifica 

a(s) hipótese(s)? A(s) hipótese(s) é(são) pertinente(s) ao 

desenvolvimento do artigo? 

13.1.4. Desenvolvimento  

Há exposição e discussão das teorias que foram utilizadas para 

esclarecer o problema? A divisão interna é adequada para alcançar 

os objetivos pretendidos? Os conceitos operacionais são 

explicitados? A fundamentação teórica é consistente? 

13.1.5. Considerações Finais  

Os resultados estão expostos com objetividade? O artigo traz 

contribuição(ões) para a área de estudo que lhe diz respeito? São 

conseqüência lógica do raciocínio desenvolvido ao longo do artigo? 

São relevantes em relação ao problema e aos objetivos do estudo? 

13.1.6. Referências  

As citações são pertinentes à temática abordada? 

Na identificação do(s) autor(es), em nota-de-rodapé, consta 

instituição à qual está ligado, cidade, estado, país, cargo e endereço 

eletrônico para correspondência (e-mail)? 

 

OBSERVAÇÃO: 



Ao submeter esta colaboração, quer seja artigos, resenhas, relatórios de 

pesquisa, entrevistas, depoimentos e comunicações,  estou(amos) 

automaticamente cedendo o direito sobre o mesmo por período 

indeterminado, bem como os direitos de expor, publicar, reproduzir, 

armazenar e/ou de qualquer outra forma delas se utilizarem, o que 

faço(emos) de modo expresso e em caráter irrevogável e irretratável, desde 

já e de pleno direito, em caráter gratuito e sem qualquer remuneração, ônus 

ou encargo, em favor do Periódico Alberto Rufino. 


