1. DAS NORMAS PARA FORMATAÇÃO DE CADA UM DOS ITENS DO ARTIGO
1.1 DAS NORMAS GERAIS
O artigo deverá ser escrito no template, em “.doc” ou “.docx”, Tamanho A4,
orientação da página Retrato; margens da página: superior e esquerda 3 cm, inferior e
direita 2 cm; e em fonte Times New Roman.

1.2. DO TÍTULO DO ARTIGO
TÍTULO DO ARTIGO: O título do artigo deve estar em caixa alta e em negrito; Fonte
Times New Roman, tamanho 18; espaçamento entre linhas simples; alinhamento do texto
justificado e sem recuo de 1ª linha.
Entre o título em português e o título em inglês, deve-se acrescentar um enter.
TÍTULO EM INGLÊS: Deve ser escrito observando-se a mesma formatação do título
em português, mas em itálico.

1.3 DA INDICAÇÃO DOS AUTORES:
Quanto ao NOME DO(S) AUTOR(ES): Os autores devem ser identificados com
nome completo; titulação (exemplo: graduando, mestre, doutor); principal atividade exercida;
cidade, estado e país de origem do autor e e-mail.
Quanto à FORMATAÇÃO: A indicação do nome completo de cada autor deve ser
feita abaixo do título em inglês, sendo um autor por linha, em fonte tamanho 12,
espaçamento entre linhas simples, alinhado(s) à direita. Os demais dados exigidos para
identificação devem ser apresentados em nota de rodapé (uma nota de rodapé para cada
autor).
Obs.: Os autores devem ser apresentados no artigo em ordem de autoria; entre o
nome do último autor e o resumo, deve-se acrescentar um enter.
A ordem de autoria deverá ser decidida pelos autores de acordo com a participação
no artigo, ou seja, o primeiro autor deverá ser aquele que teve maior participação na sua
realização e os coautores deverão ser escalados de forma a representar o nível de
participação. Dessa forma, a ordem de autoria deverá ser decrescente: o primeiro nome
apresentado será o principal autor e o coautor com menor participação será o último.

1.4. DO RESUMO, PALAVRAS-CHAVE E SUAS VERSÕES:
a) RESUMO: O resumo deve ser apresentado abaixo do nome do último autor. Deve
ser escrito em português com, no mínimo 50 (cinquenta) e no máximo 100 (cem)

palavras, em parágrafo único, sem recuo de 1ª linha, alinhamento justificado, com
fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento entre linhas simples. O resumo
deverá conter introdução, objetivo, metodologia utilizada, desenvolvimento e
conclusão do artigo, seguindo as normas da ABNT (NBR 6028). Entre o resumo e as
palavras-chave deve haver 01 enter;
b) PALAVRAS-CHAVE: No mínimo 03 (três) e no máximo 05 (cinco) palavras-chave,
diferentes das palavras que integram o título do artigo. Fonte Times New Roman,
tamanho 10, espaçamento entre linhas simples. Entre as palavras-chave e o
abstract deve haver 01 enter;
c) ABSTRACT e KEYWORDS: O abstract e as keywords devem ser escritos em
inglês, observando-se as mesmas formatações do seus correspondentes (resumo e
palavras-chave, respectivamente);
d) SUMÁRIO: O Sumário deverá ser escrito em parágrafo único, com recuo de
parágrafo de 1 cm, sem recuo de 1ª linha, alinhamento justificado, fonte Times New
Roman; tamanho 10, espaçamento entre linhas simples, indicando-se o número
arábico do item ou subitem, seguido de ponto e do título do item ou subitem, escrito
apenas com a 1ª letra em maiúscula. Cada item do sumário deverá ser separado por
ponto e vírgula. Apenas os tópicos das referências bibliográficas e dos anexos não
terá número. Acrescentar um enter entre o Sumário e a Introdução.
Exemplo:
Sumário: 1. Introdução; 2. Responsabilidade civil ambiental: legislação; 2.1 Normas
clássicas; 2.2 Inovações; 2.2.1 Dano ecológico; 2.2.2 Responsabilidade civil objetiva;
3. Conclusão; Referências Bibliográficas; Anexos.

1.5. DO CORPO DO ARTIGO:
a) O artigo deverá conter introdução, desenvolvimento e conclusão. O desenvolvimento
pode ser subdividido em tópicos e subtópicos;
b) Os itens introdução, desenvolvimento e conclusão deverão ser escritos em Times New
Roman, tamanho 12; Alinhamento do texto Justificado; Recuo especial de primeira linha
de 1 cm; Espaçamento entre linhas 1,5 linhas; Espaçamento entre parágrafos antes e
depois de 6 pts, salvo normas próprias de alguns itens abaixo especificados;
c) Cada um dos itens e subitens do artigo deverá ser numerada com algarismos arábicos,
exceto as referências bibliográficas e o anexo, seguida de ponto e do título do
item/subitem. Exemplo: 1. Introdução; 2. Responsabilidade civil ambiental: legislação;
2.1 Lei de ação civil pública; 2.1.1 Artigo 2º da Lei de Ação Civil Pública;
d) Os títulos primários devem ser escritos em negrito; os títulos secundários (subtítulos)
devem ser escritos em itálico; e os títulos terciários devem ser escritos sem destaques.
Todos devem ser escritos com apenas a 1ª letra em maiúscula, alinhamento justificado,
sem recuo de 1ª linha, espaçamento entre linhas de 1,5 linhas e espaçamento entre
parágrafos antes e depois de 6 pts;
e) Os textos devem seguir um padrão textual coeso e estrutural obedecendo à ordem de
introdução, desenvolvimento e conclusão, a fim de explicitar adequadamente os
objetivos propostos;

f) Eventuais destaques no texto exigidos pela ABNT, como, por exemplo, a grafia de
palavras estrangeiras, deverão ser feitas em itálico;
g) Entre o título do tópico ou subtópico e o texto correspondente a ele, não deve-se pular
linha.

1.6 DA INTRODUÇÃO
A introdução deverá conter pelo menos os seguintes itens: apresentação do tema,
problematização, o objetivo geral, a metodologia e a justificativa.

1.7 DO DESENVOLVIMENTO
O desenvolvimento poderá ser subdividido em tópicos e subtópicos, desde que não
excedam a seção terciária e sejam devidamente fundamentados.

1.8 DAS CITAÇÕES
As citações deverão ser formuladas de acordo com a NBR 10520 da Associação
Brasileira de Normas Técnicas.
Todas as citações deverão ser realizadas por meio do sistema autor-data, ou seja,
(SOBRENOME, ano, p. XX) ou SOBRENOME (ano, p. XX).
A supressão de palavras (elipse) é permitida nas citações, desde que devidamente
expressas por [...]; se a supressão for de um ou vários parágrafos, deverá ser indicada por
meio de uma linha de pontos [p. ex. ………………………………].
Se o autor do texto original tiver realizado citações dentro do texto citado, esta
deverá ser indicada com aspas simples.
A exatidão é um dos requisitos da citação, portanto, toda e qualquer alteração do
conteúdo da citação deverá ser devidamente indicada. Correção de palavras ou frases com
grafia incorreta deverão vir entre colchetes; destaques feitos pelo autor deverão vir em
negrito, com a expressão [grifo do autor] entre colchetes ao fim da citação.

1.8.1 Citação de até 3 linhas
Citações de até 3 (três) linhas completas deverão estar no corpo do parágrafo, entre
aspas, em redondo (sem destaque) e com referência por meio do sistema autor-data. Por
exemplo:
De acordo com SILVA (2004, p. 23), “Ex libero at auctor vehicula lacinia nec sagittis
vel natoque, curabitur risus aliquet dictum tempor sed arcu lobortis nascetur, fermentum et
morbi integer hendrerit dolor tincidunt finibus. [...]”

1.8.2 Citação de mais de 3 linhas
Citações de mais de três linhas completas deverão vir com alinhamento justificado,
recuo de parágrafo de 2 cm à margem esquerda, sem recuo de primeira linha, com
espaçamento entre linhas simples, espaçamento entre parágrafos de 6 pts, fonte Times New
Roman, tamanho 10, em redondo (sem destaque). Entre a citação e o parágrafo que a
antecede, bem como o parágrafo que a sucede, não deverá ter espaço (enter). A referência
deverá vir por meio de sistema autor-data, como nos exemplos abaixo:
“devem ter, entre si, um encadeamento lógico.De acordo com SILVA (2004, p. 23):
Cubilia vehicula rhoncus nibh sollicitudin vel nisi diam convallis mauris lacinia fermentum,
adipiscing ut pulvinar sit luctus euismod etiam suspendisse aliquet. sociosqu torquent
posuere curae aptent porta aliquam, turpis magna purus nulla lectus diam porttitor, nisi
molestie cursus eget nunc.

Desta forma, se compreende que [...]”

“devem ter, entre si, um encadeamento lógico, como se argue em:
Cubilia vehicula rhoncus nibh sollicitudin vel nisi diam convallis mauris lacinia fermentum,
adipiscing ut pulvinar sit luctus euismod etiam suspendisse aliquet. sociosqu torquent
posuere curae aptent porta aliquam, turpis magna purus nulla lectus diam porttitor, nisi
molestie cursus eget nunc.
(SILVA, 2004, p. 23)

Desta forma, se compreende que [...]”

1.8.3 Citação de citação
A citação de citação (apud) será permitida em situações de difícil acesso do material
original, por exemplo, um livro raro ou de difícil acesso, material de literatura ou fonte
jurídica estrangeira (rol não taxativo). Devem ser evitadas sempre que possível, de forma
que os artigos mantenham a fidelidade do material original, sofrendo a influência apenas da
interpretação do autor do artigo.
1.8.4 Notas de rodapé e notas explicativas
Notas de rodapé deverão ser utilizadas apenas na primeira página, para identificar
o(s) autor(es) do trabalho.
Notas explicativas são permitidas para explicar ou exemplificar situações ou
definições que o autor achar necessárias, mas não o suficiente para incluí-las no corpo do
texto.

Ambas as notas deverão ser escritas em fonte Times New Roman, tamanho 10,
alinhamento justificado, com espaçamento simples entre linhas, sem recuo de parágrafo e
sem recuo de primeira linha.

1.9. Da Conclusão
A conclusão deverá, necessariamente, explicar os resultados da pesquisa, ou seja,
concluir as discussões relacionadas à problematização do tema, ao objetivo geral proposto
pelo autor e à justificativa por ele apresentada para realização do artigo científico. Deverá
ser escrita nas mesmas normas do corpo do texto.

1.10. Das Referências
As referências do artigo ou da resenha deverão seguir a normatização da
Associação Brasileira de Normas Técnicas, apresentadas na NBR 6023. Deverão ser
apresentadas em ordem alfabética, de acordo com o sobrenome do primeiro autor e
seguindo a ordem de destaques definida pela ABNT, alinhamento à esquerda, espaçamento
entre linhas simples, espaçamento entre parágrafos de 6 pts, sem recuo de parágrafo, sem
recuo de primeira linha, fonte Times New Roman, tamanho 12.
Todas as obras utilizadas como referência devem ser apresentadas na lista ao final
do trabalho, independente se foram utilizadas para realizar citação ou não. Em casos de
citação de mais de uma obra de um mesmo autor (sendo elas do mesmo ano), indicar qual é
a obra utilizando o ano e a publicação pela ordem alfabética (p. ex. primeira obra publicada:
SILVA, 2004a; terceira obra publicada: 2004c)
O padrão para as citações encontra-se abaixo. Casos mais específicos de
referências deverão ser consultados diretamente na NBR 6023. Todas as referências que
forem provenientes da internet, ainda que existam em versão física, deverão ter o link e a
data de acesso posteriormente à última informação requerida pelo artigo. O encurtamento
de links é permitido, desde que sejam feitos por sites reconhecidos para tal fim, como o
bit.ly.
a) Livro:
SOBRENOME, Nome. Título: subtítulo. Local de publicação: Editora, ano de publicação,
página citada.
b) Coletânea:
SOBRENOME, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome (org.). Título: subtítulo.
Local de publicação: Editora, data, página citada.
c) Artigo de periódico:

SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico, volume e número, Local, mês
(abreviado) e ano de publicação, página citada.
d) Tese acadêmica:
SOBRENOME, Nome. Título da tese: subtítulo. Tipo de trabalho: Dissertação ou Tese
(Mestrado ou Doutorado, com indicação da área do trabalho) – vinculação acadêmica, Local
e data de apresentação ou defesa, mencionada na folha de apresentação (se houver),
página citada.
e) Documentos eletrônicos com autor:
AUTOR(ES). Denominação ou Título. Indicações de responsabilidade. Data de publicação.
Disponível em <colocar o link>. Acessado em (colocar a data de acesso).
f) Documentos eletrônicos sem autor:
DENOMINAÇÃO OU TÍTULO. Indicações de responsabilidade. Data de publicação.
Disponível em <colocar o link>. Acessado em (colocar a data de acesso).

1.11 Anexos
Os anexos deverão seguir ordem sequencial no trabalho e ser indicados em ordem
alfabética, p. ex. “vide Anexo A”, sendo apresentados no final do trabalho, após as
referências. Para apresentar os anexos, é necessário indicá-los seguindo a ordem alfabética
e sequencial, com sua respectiva denominação, fonte e data de acesso. As referências
necessárias (legenda explicativa e fonte - autor, acervo, data, nome da publicação),
inseridas logo abaixo da imagem em fonte de corpo 10, espaço simples e centralizado. A
permissão para a publicação das imagens é de inteira responsabilidade do(a) (os/as)
autor(a) (os/as). Por exemplo:
ANEXO A
[IMAGEM]
SILVA, José. Acervo Datafolha, 23 mar. 2020, publicado em janeiro de 2018.

