
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 
CIENTÍFICOS

                           Tendo-se por escopo primeiro divulgar a produção científica do 

Curso de Direito da Faculdade Processus, especialmente, aquelas referentes aos 

trabalhos acadêmicos elaborados nos seus Núcleos de Pesquisa, bem como, de servir de 

instrumento para o intercâmbio de idéias entre pesquisadores de outras IES, decide-se, 

por meio deste, estabelecer as Normas Gerais para a Publicação de Trabalhos 

Científicos na Revista Jurídica Processus. 

I -. O ineditismo, bem como a originalidade – in casu – dos artigos e das resenhas – são 

condição sine qua non para que se leve a efeito sua publicação na Revista Jurídica da 

Faculdade Processus.  

II – Os autores respondem totalmente pela originalidade dos trabalhos enviados. Estes 

deverão ser impreterivelmente remetidos para o endereço eletrônico 

rodfpalma@hotmail.com até a data limite de 30 DE SETEMBRO DE 2009. 

III – A Faculdade Processus se compromete a doar, desde que opte pela divulgação dos 

trabalhos por meios impressos e, a título de direitos autorais, três exemplares aos 

autores que tiverem publicado os artigos na Revista Jurídica. 

IV – Poderão participar deste edital os docentes desta ou de outras IES; os alunos do 

Curso de Direito da Faculdade Processus, bem como, os alunos matriculados nos cursos 

de Pós-Graduação oferecidos regularmente pelo Instituto Processus. 

V – Aos alunos das pós-graduações do Instituto Processus solicita-se que os trabalhos 

venham acompanhados de RECOMENDAÇÃO formalizada por um docente da Pós-

Graduação. A iniciativa para tanto caberá ao aluno. 



VI – Os alunos formandos que tiverem seus trabalhos laureados de êxito, o que implica 

na aprovação do TCC (Trabalho de Conclusão de Curso) com nota máxima e 

RECOMENDAÇÃO expressa da Banca Examinadora, poderão submetê-lo ao Conselho 

Editorial, desde que adequados às exigências de ordem metodológica do presente 

documento.

VII - Os trabalhos devem ser encaminhados em arquivo para o endereço eletrônico 

rodfpalma@hotmail.com, com o enunciado do e-mail - “ARTIGO CIENTÍFICO 

PROCESSUS” - utilizando-se a fonte Times New Roman, corpo 12, e, para o título e 

subtítulos (sempre em negrito), utilizar-se-á o tamanho 14. As citações com 5 linhas ou 

mais devem obedecer a um recuo de 1 cm, fonte 11, espaçamento simples. Para as 

entrelinhas do texto será empregado espaçamento 1,5. O trabalho será redigido em folha 

A-4. Os termos em língua estrangeira devem ser registrados em caracteres itálicos. Para 

as notas de rodapé, o tamanho 10 é o indicado. A citação de autor no rodapé deverá 

obedecer, à título ilustrativo, o seguinte padrão básico: 

MOREIRA, Paulo Manoel Peixoto. O Direito Penal na atualidade, p.35. 

                   

                             Na bibliografia, por sua vez, devem constar os dados completos sobre 

a obra. Ex: SCHWANTZ, Hans Dorff. Direito Penal Alemão. 6 ed. Trad. Carlos 

Augusto dos Santos. Rio de Janeiro: Universo Jurídico Editorial, 2007. (Col. Clássicos 

do Direito Penal). Os títulos da bibliografia devem estar dispostos em ordem alfabética. 

O alinhamento, no decorrer de todo o texto, deverá sempre ser justificado. Não há a 

necessidade de paginar o trabalho, pois o mesmo será posteriormente diagramado. 

VIII - Tendo por finalidade conferir maior celeridade ao processo de editoração, 

adianta-se, desde pronto, que os trabalhos deverão ser encaminhados via digital para o 

seguinte e-mail: rodfpalma@hotmail.com. 

IX – Serão selecionados para o primeiro número até, no máximo, três trabalhos. Os 

alunos que tiverem seus trabalhos publicados receberão mensagem específica dando 

ciência do fato. 



X - Convém observar que o primeiro envio não prescinde a necessidade de que o 

mesmo seja acompanhado (uma vez aprovado para publicação), de uma cópia 

devidamente assinada pelo autor em cada uma das laudas, as quais deverão ser 

entregues na Secretaria do Curso, a algum membro da Coordenação do Curso de Direito 

ou, ainda, diretamente ao Coordenador da Revista Jurídica da IES. Não serão aceitos os 

trabalhos enviados no próprio corpo do e-mail.

XI - Os trabalhos deverão conter no mínimo 08 (oito) e, no máximo, (20) laudas. 

XII – Abaixo do título do trabalho (centralizado) deverá vir o(s) nome(s) do(s) autor(es) 

(margeado no canto direito da página). Ao final do(s) nome(s) do(s) autor(es) abrir-se-á 

nota de rodapé correspondente, onde se indicará a titulação do(s) mesmo(s), a(s) 

atividade(s) profissional(is) a que se dedica(m) e (se houver), também, as principais 

obras já publicadas no decurso da carreira acadêmica. 

XIII – Abaixo do nome do autor, deverá constar, no mínimo 5 (cinco) e, no máximo, 7 

(sete) palavras-chave, bem como, resumo contendo no máximo 250 (duzentas e 

cinqüenta) palavras.

XIV - Os trabalhos que cumprirem com as exigências supra mencionadas serão 

encaminhados à apreciação de, no mínimo, dois membros do Conselho Editorial da 

Revista Jurídica da Faculdade Processus.

XV – O Conselho Executivo arroga para si o direito de remeter o texto aos cuidados 

editoriais que necessariamente incluem revisão ortográfica do trabalho acadêmico, bem 

como, a revisão metodológica adequada. A esta fase intitular-se-á produção editorial 

final.

XVI – Poderá o Conselho Editorial solicitar as diligências aos autores que forem 

julgadas necessárias após a produção editorial final, devendo as mesmas serem 



atendidas no prazo estipulado pelo referido órgão, sob risco de restar inviabilizada a 

publicação. 

 

. 

XVII – Está franqueada a participação na Revista à todos os docentes vinculados a 

outras instituições, desde que atendidos os requisitos estabelecidos no presente 

documento. Os trabalhos acadêmicos de profissionais de outros lugares deverão ser 

enviados por meios digitais (rodfpalma@hotmail.com) e pelo correio para o seguinte 

endereço (INSTITUTO PROCESSUS, SEPS  708/907 SUL, MÓDULO D, CEP: 

70390-079). As laudas deverão ser assinadas e devidamente acompanhadas da 

mensagem escrita de próprio punho: “Autorizo publicação e a adoção das iniciativas 

editoriais tendo em vista a publicização do presente documento”. 

XVIII – Por “iniciativas editoriais” se entende a correção ortográfica do trabalho, a 

adequação metodológica do mesmo e outras diligências julgadas pelo Conselho 

Editorial como sendo necessárias. 

XIX – A política editorial da Faculdade de Direito Processus contempla o lançamento 

semestral de novo número da “Revista Jurídica da Faculdade Processus”, bem como, o 

lançamento anual de uma obra relacionada a uma temática jurídica de interesse 

estratégico, a ser definida em reunião do Conselho de Curso. Esta obra comporá a 

chamada “Coleção de Direito da Faculdade Processus”. 

XX – As opiniões constantes nos artigos são de caráter pessoal e não refletem a posição 

da Instituição ou dos membros dos órgãos que compõem a Revista.

XXI – A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Processus poderá, em 

deliberação com o Conselho de Curso, determinar novas políticas editoriais.



XXII – A Coordenação do Curso de Direito da Faculdade Processus, bem como os 

órgãos da Revista Jurídica Processus, não são obrigados a se manifestar expressamente 

pela publicação ou não dos trabalhos enviados. 


