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Normas para artigo científico. 

1. O processo de envio de artigo deve ser realizado por meio eletrônico, no 

seguinte endereço de e-mail: revistadedireito@isulpar.edu.br 

2. Os textos publicados na Revista Direito e Democracia são de inteira 

responsabilidade dos autores. 

3. O artigo científico deve ser redigido em documento no formato Word 

(.doc ou .docx), com a extensão de 10 a 20 laudas digitadas em folha A4, 

fonte Times New Roman 12, justificado, com espaçamento 1,5 e com a 

seguinte formatação de margens: superior 2,0 cm, inferior 2 cm, lateral 

esquerda 3,0 cm, lateral direita 2 cm. 

* O título deve ser em negrito, fonte Times New Roman, tamanho 16, 

centralizado e espaçamento simples. 

* O(s) nome(s) do autor(es) deverá constar abaixo do título, alinhado à 

direita, e deverá conter uma nota de referência no rodapé com informações 

sobre a instituição de origem e titulação máxima do(s) autor (es), além de 

um e-mail para contato.  

* Resumo e palavras-chave: os artigos devem apresentar obrigatoriamente 

um resumo com, no máximo, 250 palavras, acompanhado de sua versão em 

Inglês (Abstract), e de três a cinco palavras-chave, em Português e em 

Inglês (Key words), separadas por ponto. Com fonte Times New Roman, 

tamanho 10, espaçamento simples. 

* Para citações com mais de 3 linhas, destacar o texto e utilizar recuo de 4 

cm, fonte tamanho 10, espaçamento entre linhas simples. 
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* As notas de rodapés devem ter fonte Times New Roman, tamanho 10 e 

espaçamento simples. 

4. Caso a pesquisa tenha apoio financeiro de alguma instituição, esta deve 

ser mencionada em nota de rodapé. 

5. As Tabelas e/ou Figuras (fotografias, gráficos, desenhos) devem ser 

elaboradas de forma a apresentar qualidade necessária à boa reprodução. 

Devem ser gravadas no programa Word para possibilitar possíveis 

correções. Devem ser inseridas no texto e numeradas com algarismos 

arábicos. Nas Tabelas (sem negrito), o título deve ficar acima e nas Figuras 

(sem negrito), o título deve ficar abaixo. É recomendável evitar a 

apresentação dos mesmos dados na forma de Figuras e Tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


