
Edital para Publicação de Artigos 

 

 

Apresentação e Caráter do Edital  

O Núcleo Docente Estruturante do Instituto de Ensino Superior (IBES) e da Faculdade 
Salvador (FACSAL), torna público e faz saber à comunidade acadêmica, que estão abertas as 
inscrições de artigos na forma de resumos simples e expandido a serem publicados, caso aprovados, 
no primeiro número da Revista Jurídica e-Jus. Os resumos deverão enquadrar-se nos termos do 
presente edital. Os trabalhos passarão pelo crivo rigoroso do Conselho Editorial, a qual conta com o 
auxílio de pareceristas Ad Hoc. Os casos omissos a este Edital serão julgados pelos membros do 
Núcleo Docente Estruturante.  

I. Sobre o Resumo e seu Caráter  

O resumo deverá versar sobre tema cientificamente relevante, inédito, conclusivo, resultante 
de trabalho de pesquisa na Jurídica, o qual será apresentado na forma simples ou expandida para 
apreciação do Conselho Editorial do Evento, a depender da escolha do participante quando do ato de 
sua inscrição. Cada pessoa inscrita terá o direito de enviar até 2 (dois) resumos.  

II. Das Normas para os Resumos Simples  

Deverá ter no máximo 350 (trezentas e cinquenta) palavras, com breves e concretas 
informações sobre a introdução da temática, justificativa e relevância do trabalho, o objetivo, material 
e métodos, resultados e discussão e conclusões do trabalho. O Resumo deve ser apresentado com 
parágrafo único. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na mesma linha 
que ela, serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, seis, expressões em português relacionadas 
ao tema do trabalho, separadas por vírgula e que não devem estar presentes no “Título” (ABNT. 
NBR(6028, 2003).  

III. Das Normas para os Resumos Expandidos  

Instruções Normativas Iniciais  

O texto dos originais deve ser organizado em Título, Autores, Resumo, Palavras-chave, Título 
em inglês, Abstract, Keywords, Introdução, Material e Métodos, Resultados e Discussão, Conclusões, 
Agradecimentos e Referências. O mesmo deve ser salvo em Microsoft

® 

Word
® 

2003. A organização do 
texto deverá esmerar-se nas normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) para 
apresentação de trabalho científico (ABNT. NBR 14724/2005).  

O resumo expandido deverá ocupar, até quatro laudas, incluindo Texto, Tabelas e/ou Figuras, 
absolutamente necessários ao entendimento do trabalho. O texto deverá ser formatado para um 
tamanho de página A4, com margens de 3 (três) centímetros superior e esquerda, e de 2 (dois) 
centímetros inferior e direita. Deve ser empregada fonte ARIAL, corpo 12, exceto no título (o qual 
deverá ser em corpo 14), espaçamento 1,5 entre linhas e justificado.  

As citações de artigos, livros e referências eletrônicas (Referências) no texto devem seguir as 
normas vigentes da ABNT (ABNT. NBR 6023/2002). A nomenclatura científica deve ser citada 
segundo os critérios estabelecidos nos Códigos Internacionais. Unidades e medidas devem seguir o 
Sistema Internacional (SI) (ABNT. NBR 14724/2005).  



Título deverá iniciar o texto do trabalho com letras maiúsculas, utilizando fonte ARIAL, corpo 14, em 
negrito, centralizado com, no máximo, 20 palavras. Após duas linhas (espaços) do Título, devem 
aparecer os nomes completos dos Autores, separados por ponto e vírgula, em fonte ARIAL, corpo 12, 
centralizados e grafados somente com as primeiras letras maiúsculas. Fazer chamada com número 
arábico sobrescrito para cada instituição, após o último sobrenome de cada autor, para indicar o 
endereço institucional (centro, departamento, núcleos, laboratórios, grupos de pesquisa, etc.) e o 
eletrônico (email) do autor correspondente. Os autores de uma mesma instituição devem ser 
agrupados em um único índice.  

Resumo deve ter no máximo 250 (duzentas e cinquenta) palavras, com breves e concretas 
informações sobre a justificativa, os objetivos, métodos, resultados e conclusões do trabalho. Deverá 
ser iniciado imediatamente abaixo da palavra Resumo. O Resumo deve ser apresentado com 
parágrafo único. Logo após o Resumo, seguindo-se à expressão “Palavras-chave:” e, na mesma linha 
que ela, serão incluídas, no mínimo, três e, no máximo, seis, expressões em português relacionadas 
ao tema do trabalho, separadas por vírgula e que não devem estar presentes no “Título” (ABNT. NBR 
6028/2003).  

Abstract deverá ser uma tradução fiel do resumo. As “Keywords” devem ser tradução por 
aproximação fiel das palavras-chave.  

Introdução apresenta os conceitos elementares para compreensão temática e traz consigo a 
problematização, contextualização e relevância do estudo. Uma boa introdução deve ser clara, 
concisa, fazer uma breve revisão da literatura científica disponível, escrita de maneira fluente e 
interessante, impessoal, mas sem perder a essência e a marca do pesquisador. O último parágrafo 
deve conter os objetivos do trabalho realizado.  

Resultados e Discussão deve conter os dados obtidos, podendo ser apresentados, também, na 
forma de Tabelas e/ou Figuras, devendo estas serem utilizadas quando absolutamente 
indispensáveis para a compreensão do trabalho. A discussão dos resultados deve estar baseada e 
comparada com a literatura utilizada no trabalho de pesquisa, indicando sua relevância, progresso na 
compreensão se fenômenos, aplicações e possíveis limitações do estudo realizado.  

Conclusão ou Considerações Finais devem responder às questões da pesquisa, correspondentes 
aos objetivos e hipóteses, sendo breves e sem comentários adicionais. Podem ser apresentadas 
recomendações e sugestões para trabalhos futuros. Agradecimentos devem ser dirigidos a órgãos 
de fomento a pesquisa, concessão de bolsas de estudo, ou às instituições e às pessoas que 
efetivamente contribuíram para o desenvolvimento da pesquisa (exceto o professor orientador), seja 
em forma de apoio financeiro, de infraestrutura ou científico.  

Referências devem ser listados apenas os trabalhos mencionados no texto, em ordem alfabética do 
sobrenome, pelo primeiro autor. Dois ou mais autores, separar por ponto e vírgula. Os títulos dos 
periódicos não devem ser abreviados. Referências eletrônicas e trabalhos publicados em anais de 
eventos devem ser limitados a 20% das Referências. As citações devem obedecer às normas 
vigentes da Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT (ABNT. NBR 6023/2003).  

Sobre Tabelas e Figuras  

As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) deverão ser apresentadas no final do 
resumo expandido, sendo elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. 
Devem ser inseridas no texto e numeradas sequencialmente com algarismos arábicos. Nas Tabelas 
(sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras (sem negrito), o título deve ficar abaixo.  

Conforme o IBGE (1993), as tabelas devem ter um número em algarismo arábico, sequencial, 
inscritos na parte superior, à esquerda da página, precedida da palavra Tabela (ABNT. NBR -
14724/2005).  



IV. Da Forma de Apresentação  

Os trabalhos aprovados serão apresentados na forma de pôster. Nomes dos autores: Citar 
logo após o título o nome completo sem abreviações. O nome do orientador deverá vir logo após o 
nome do primeiro autor e, na seqüência, o nome dos demais participantes; nome da IES ou similar. 
Os "pôsteres" deverão ter 100 cm de altura por 90 cm de largura. Todos os textos, Figuras e Tabelas 
deverão poder ser lidos a uma distância de 2 metros. Sugerimos então os seguintes tamanhos de 
letra: “Título” tamanho 44; “Nomes dos autores e instituições” tamanho 38; restante texto tamanho 22. 
Os autores (ou o autor principal) deverão estar, obrigatoriamente, junto aos seus pôsteres no horário 
determinado pela comissão científica do evento.  

V. Sobre a Forma de Submissão dos Trabalhos e Prazos  

Os trabalhos serão submetidos em documento eletrônico salvo no formato Microsoft
® 

Word
® 

2003, enviados para o endereço eletrônico do professor Anderson Silveira - andsil50@gmail.com. 
Caso o autor não receba a confirmação de recebimento do trabalho, deverá entrar em contato com o 
NDE pelos telefones (71) 3496-4065 até 12 (doze) horas após o encerramento do prazo de 
submissão. Não serão aceitas reclamações após esta data. O prazo final para submissão de 
trabalhos segue conforme anexo. O julgamento será sigiloso, sem que o Parecerista Ad Hoc conheça 
a autoria do trabalho julgado, segundo os critérios que constam no Barema anexo a este edital 
(Anexo I). 
 
VII. Instrumentos, Obras e Normas Brasileiras Referenciadas  

ABNT. NBR 10520: informação e documentação: citação em documentos. Rio de Janeiro, 2002. 7 p.  

ABNT. NBR 14724: informação e documentação: trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2005. 7 p.  

ABNT. NBR 6022: informação e documentação: artigo em publicação periódica científica impressa: 
apresentação. Rio de Janeiro, 2003. 5 p. 

ABNT. NBR 6023: informação e documentação: elaboração: referências. Rio de Janeiro, 2002. 24 p. 

 ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 2003. 2 p.  

IBGE. Normas de apresentação tabular. 3. ed. Rio de Janeiro, 1993.  

LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia cientifica. 3. ed. rev. e ampl. 
São Paulo: Atlas, 1991. 270 p. VIEIRA, S.; HOSSNE, S. Metodologia científica para a área de 
saúde. Rio de Janeiro: Campus, 2001.  



Anexo I – BAREMA PARECER CONFIDENCIAL 

Nº do trabalho: Título: PARECER 

 
CRITÉRIOS ANALISADOS  

 
COMENTÁRIOS  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Local:  
 
Data: __/_____/2011  

(
  

)  Favorável à publicação da forma como apresentado.  

( )  Favorável à publicação, observadas as correções e sugestões.  

(
  

)  Favorável à publicação da forma como apresentado.  

(
  

)  Favorável à publicação, observadas as correções e sugestões.  

(
  

)  Desfavorável à publicação.  

Critério  Pontuação  Pontuação Obtida  
1. Relevância da Temática  010   
2. Originalidade  010   
3. Título Adequado  05   
4. Objetivo Claro  010   
5. Qualidade da Introdução  05   
6. Métodos Adequados ao 
Estudo Proposto  

010   

7. Delimitação e Amostragem 
Adequada  

05   

8. Apresentação Adequada dos 
Resultados  

010   

9. Análise e Discussão dos 
Dados da Pesquisa  

010   

10. Aprofundamentos e 
Desdobramentos da Pesquisa  

05   
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