Manual de publicação de artigos na obra

Estrutura dos textos
Título

deverá constar em português e inglês
fonte times 14, caixa alta, centralizado
Resumo
com o máximo de 150 palavras times 10
Abstract
com o máximo de 150 palavras times 10
Palavras-chave
5 palavras times 10
Keywords
5 times 10
Identificação (envio de
deverá ser identificado, em rodapé, breve currículo, máximo 5 linhas, do(s)
duas vias – com e sem
autor(es), endereço electrónico, instituições vinculadas, o whatsapp – Times
identificação)
10.
Divisão
INTRODUÇÃO,
DESENVOLVIMENTO,
CONCLUSÃO
E
REFERÊNCIAS
os títulos, subtítulos e subsubtítulos devem ser alinhados à esquerda e conter
um texto relacionados a eles.
Números de laudas
de 12 a 15 laudas em folha A4, posição vertical. Não indicar o número de
páginas no artigo.
Fonte
fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento justificado (menos nas
referências); sem separação de sílabas; entrelinhas com espaçamento 1,5;
parágrafo de 1,5 cm.
Margens
superior e esquerda: 3 cm / inferior e direita: 2 cm
As notas de rodapé em fonte Times, letra 10, espaçamento simples
A divisão do texto será realizada em números (1., 2., 3., etc.), sub-números (1.1., 1.2., 1.3., etc.) e alíneas
(a), b), c),etc.). Não numerar a introdução, conclusão e as referências.
Os textos deverão incluir hyperlinks para legislação indicada e bibliografia citada que se encontre
disponível online
Os autores poderão sugerir a inclusão de vídeos nos textos a publicar (ex: um debate parlamentar, uma
declaração pública de um responsável político, um acontecimento que permita identificar o tipo de
problemas que o artigo aborda, etc). Para o efeito deverão enviar, conjuntamente com o texto, um link para
acesso ao vídeo, no caso de o mesmo estar disponível na Internet.

Normas sobre o corpo do texto
Sendo caso disso, as palavras em língua estrangeira, incluindo em latim, devem constar em itálico, sem
aspas.
A citação de ordinais (e.g., 3.o) ou a referência abreviada a “número” (n.º) deve ser sempre com .°
A palavra artigo (no singular ou no plural) deverá ser escrita por extenso, ao invés de “art.”
A primeira alusão, no texto, à Constituição da República Federativa do Brasil, ao Código de Processo Civil,
ao Código Civil utilizar por extenso. Somente no caso de a referência se repetir no texto, pode indicar a
seguinte passagem doravante CF/88; CC; CPC, etc.
Ao citar o conteúdo de um artigo de legislação, deve seguir-se a seguinte formatação: o inciso I do artigo
225 da Constituição dispõe/prescreve “...”.
Normas sobre citações em notas de rodapé
Os autores são encorajados a incluir, nos textos para publicação, pelo menos uma citação de um artigo

publicado nos volumes anteriores do Diálogo ACI (disponibilizados no site www.dialogoaci.com).
Quaisquer obras dos próprios autores dos artigos submetidos deverão ser citadas, referidas e identificadas
nos mesmos termos em que terceiros são citados, referidos e identificados para não perverter o anonimato
subjacente ao sistema de double blind peer review.
No início de cada nota de rodapé, deverá constar um espaçamento (tab).
A numeração das notas de referência é feita por algarismos arábicos, devendo ter numeração única e
consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.
A primeira citação de uma obra, em nota de rodapé, deve ter sua referência completa. Exemplo: No rodapé
da página:
MERRIAM, S.; CAFFARELLA, R. Learning in adulthood: a comprehensive guide. San Francisco:
Jossey-Bass, 1991.
As subsequentes citações da mesma obra podem ser referenciadas de forma abreviada, utilizando as
seguintes
expressões, abreviadas quando for o caso:
a) Idem – mesmo autor – Id.;
b) Ibidem – na mesma obra – Ibid.;
c) Opus citatum, opere citato – obra citada – op. cit.;
d) Passim – aqui e ali, em diversas passagens – passim;
e) Loco citato – no lugar citado – loc. cit.;
f) Confira, confronte – Cf.;
g) Sequentia – seguinte ou que se segue – et seq.;
As expressões constantes nas alíneas a), b), c) e f) só podem ser usadas na mesma página ou folha da
citação a que se referem.
A numeração das notas explicativas é feita em algarismos arábicos, devendo ter numeração única e
consecutiva para cada capítulo ou parte. Não se inicia a numeração a cada página.
As referências devem obedecer às regras da ABNT (NBR 6023/2002).

