EDITAL DE SELEÇÃO PARA A XIV REVISTA DO CEPEJ
ANEXO I
INFORMAÇÕES GERAIS ACERCA DAS NORMAS TÉCNICAS ADOTADAS
(Padrão UFBA-ABNT)
O artigo deverá ser digitado no programa editor MS Word ou LibreOffice, atendendo aos
seguintes requisitos básicos (a serem complementados de acordo com as normas
[1]
previstas ou sugeridas no “Manual de Estilo Acadêmico – padrão UFBA-ABNT” ):
1. O artigo, em sua versão digital, deverá conter, após o título (e subtítulo ou
epígrafe, se houver), o nome completo do autor (e co-autor, se houver); minicurrículo em nota de rodapé com asterisco e filiação institucional (ver modelo
em ANEXO II); sumário; resumo, com, no máximo, 150 palavras; e palavraschave (sendo todos os dados e informações contabilizados no limite previsto de
10 a 15 páginas para o artigo);
2. O artigo, em sua versão impressa, deverá conter, após o título (e subtítulo ou
epígrafe, se houver), sumário; resumo, com, no máximo, 150 palavras; e
palavras-chave (sendo todos os dados e informações contabilizados no limite
previsto de 10 a 15 páginas para o artigo);
3. Margens superior e lateral esquerda: 3 cm;
4. Margens inferior e lateral direita: 2 cm;
5. Fonte Times New Roman, tamanho 12;
6. Texto com alinhamento justificado;
7. Espaçamento entre linhas 1,5, no corpo do texto, e simples, nos elementos prétextuais (título, subtítulo, epígrafe, sumário, resumo e palavras-chave);
8. Espaçamento entre os parágrafos dispostos ao longo do texto de 0 pt.
9. Os parágrafos devem conter o chamado “espaço parágrafo”: recuo especial,
primeira linha, por 1,25 cm (espaço introduzido, em regra, pela tecla TAB);
10. Citações devem ser incluídas sem espaçamento entre linhas, com recuo de
exatos 04 cm e fonte Times New Roman, tamanho 10;
11. Notas referentes ao texto do artigo, de citação/referência ou explicativas,
deverão seguir o modelo de notas de rodapé, seqüenciais e em ordem numérica
(algarismos arábicos, ordem crescente). Devem, ainda, ter espaçamento simples
entre linhas, alinhamento justificado e fonte Times New Roman, tamanho 10.
12. As referências bibliográficas que acompanharem as citações ou estiverem
dispostas ao longo do texto devem seguir o modelo autor-data (sobrenome do
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autor, ano, p.), sendo a página opcional, em regra, e obrigatória para citações
diretas;
13. A bibliografia (REFERÊNCIAS) deverá obedecer às normas do padrão UFBAABNT (ver modelo de artigo e exemplos no ANEXO II), observando-se, para as
entradas, o critério autor-data (autor, ano, p.), como supra-referenciado;
Veja, para maiores esclarecimentos, modelo constante no ANEXO II.
Dúvidas devem ser esclarecidas com os membros do CEPEJ, no horário dos plantões
fixado nos murais da instituição.
Indica-se, por fim, a obra conjunta das autoras Miracy Gustin e Maria Tereza Dias,
“(Re)Pensando a Pesquisa Jurídica: Teoria e Prática”, como fonte de pesquisa para
normas e metodologia de pesquisa, por conter exemplos ainda mais diversos, detalhados
e elucidativos que o Manual de Estilo Acadêmico da UFBA, embora apenas em caráter
complementar:
GUSTIN, Miracy B. de Sousa, DIAS, Maria Tereza F.. (Re)Pensando a Pesquisa
Jurídica: Teoria e Prática. 2ª ed. Belo Horizonte: Del Rey, 2006.

