NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DE
ORIGINAIS
1) Informações gerais:
A revista Argumenta, de periodicidade semestral, destina-se à publicação
de textos originais de Ciência Jurídica, Ciências Sociais Aplicadas, e Ciências
Humanas, que estejam dentro de suas linhas editoriais, com o propósito de difundir,
em nível nacional e internacional, as reflexões dos pesquisadores de temas
relacionados com a Justiça e a Exclusão Social.
O Conselho Editorial recomenda que os trabalhos que lhe forem
encaminhados sejam inéditos ou apresentados em eventos científicos, como
seminários, congressos, encontros, simpósios. Preferencialmente serão publicados
artigos, resenhas de obras recentes (publicadas nos dois últimos anos), e resumos
de dissertações e teses.
Os autores cedem os direitos autorais dos artigos publicados para o
Programa de Mestrado em Ciência Jurídica da Universidade Estadual do Norte do
Paraná.
Os dados e conceitos emitidos, bem como a exatidão das referências são
de inteira responsabilidade dos autores.
As colaborações deverão seguir rigorosamente as normas abaixo.
São publicados textos em Português, Inglês e Espanhol.
Os autores receberão dois exemplares da revista, a título de direitos
autorais.
As submissões devem ser feitas exclusivamente por via eletrônica, pelo
e-mail: argumenta@uenp.edu.br.
2) Preparação dos originais:
Os trabalhos, que não devem exceder a 30 laudas, redigidos em papel
formato A4 (21 cm por 29,7 cm), redigido preferencialmente em MS-Word 7.0
(95), MS-Word 97 ou versão superior para Windows (PC), com fonte Times New
Roman, tamanho 12, espaçamento simples, alinhamento justificado, e margens de
1,5 cm (superior e inferior) e de 2,0 cm (esquerda e direita). O cabeçalho deverá
ter 1,5 cm e o rodapé 1,0 cm, os parágrafos devem ser de 1,25 cm, bem como as
citações com recuo especial.
Os trabalhos devem obedecer à seguinte seqüência: título (caixa alta, em
negrito, centralizado); autor (em itálico, alinhado à direita, apenas o sobrenome
em maiúscula, seguido da primeira nota que se referirá à qualificação acadêmica
e profissional do autor, colocada em nota de rodapé; resumo seguido de abstract
(em fonte 10, com no máximo 100 palavras, versão em inglês ou espanhol);
palavras-chave seguidas de keywords (em fonte 10, com até 5 palavras, versão em
inglês ou espanhol, os títulos dos tópicos devem ser em negrito); texto (subtítulos
sem adentramento, distinguidos por números arábicos, em negrito, apenas a
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primeira letra maiúscula); Referências bibliográficas (sem adentramento, em
negrito). Evitar o uso de negrito no corpo do texto, utilizando-o apenas nos tópicos
indicados.
Evitar também excesso de notas de rodapé, priorizando a identificação
parentética das fontes no próprio texto (Ex.: PASOLD, 1999, p. 23).
Observar as normas da ABNT (NBR-6023).
3) Normas específicas:
Citação no texto: de preferência, parentética (entre parênteses, citar
sobrenome do autor, ano de publicação e número da página transcrita); se tiver
mais de três linhas, redigi-la com o mesmo recuo dos parágrafos;
Referências bibliográficas: apresentar em ordem alfabética, iniciando
pelo sobrenome do autor, com destaque gráfico (em caixa alta), Nome do autor. O
título principal em itálico. Número da edição. Cidade: Editora, ano de publicação.
As linhas seguintes à primeira não devem ser redigidas com deslocamento.
Obedecer normas da ABNT para todo tipo de fonte bibliográfica.
4) Processo de Seleção dos Artigos
Todo artigo será submetido a dois pareceristas por meio do sistema duble
blind per revew, sendo um Conselheiro Editorial, e outro Conselheiro TécnicoCientífico. Os pareceristas não conheceram a autoria dos artigos submetidos. Caso
o texto obtenha dois pareceres favoráveis será encaminhado para o banco de artigos
aprovados e publicado nas edições subseqüentes da revista.
Caso haja pareceres divergentes, ou sugestões de modificação do texto,
caberá recurso ao Conselho Editorial, sendo que o Editor Chefe designará relator,
que fará parecer definitivo sobre o mérito acadêmico científico do artigo.
Os originais não serão devolvidos em nenhuma hipótese.
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