
 
 

 

EDITAL PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO 

NO SITE ABRADE - NACIONAL 

 

DO OBJETIVO DO EDITAL 

1- Este Edital tem por objetivo normatizar a publicação de artigos científico no site da 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE DIREITO EDUCACIONAL - ABRADE 

2- O presente Edital tem caráter permanente e pode ser revisado a qualquer tempo a pedido 

do Presidente da associação; 

3- Este Edital não delimita prazo final para envio de artigos para submissão.   

 

DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

4- Só serão aceitas submissões de artigos científicos de associados adimplentes; 

5- Cada associado poderá submeter 01 artigo por mês; 

6- Artigos deverão ser originais e inéditos, que não tenham sido divulgados em outros meios 

(blogs, sites ou outras publicações). 

7- Os trabalhos deverão ser editados com atenção às normas da ABTN, em "Word", fonte 

"Arial ou Times New Roman", folha A4 (210 x 297 mm) com margens superior e inferior de 

2,5 cm, direita e esquerda de 3 cm. 

8- Na primeira linha, deverá constar o título do trabalho em LETRAS MAIÚSCULAS, 

centralizado, em negrito, fonte tamanho 12. 

9- No rodapé, em fonte tamanho 10, deverá constar o nome completo do(s) autor(es), sem 

abreviatura, com iniciais em maiúsculas, o link do Currículo Lattes e o e-mail; 

10- Pular uma linha do título e digitar o resumo propriamente dito. 

11-Os resumos deverão possuir no máximo 500 palavras, em formato .doc ou .docx, tamanho 

A4, posição vertical, fonte Times New Roman, corpo de texto tamanho 12, alinhamento 

justificado, sem separação de sílabas, espaçamento entrelinhas de 1,5 pontos, margens 

superior e esquerda de 3 cm, e margens inferior e direita de 2 cm; 

12- O resumo deve conter: “introdução” (breve “apresentação do tema” incluindo 

“objetivo”), “metodologia” (ou “materiais e métodos”), “resultados e discussão” (ou 



 
“desenvolvimento”) e “conclusão” (ou “considerações finais”), em texto corrido (sem divisão 

em tópicos); 

13-Poderá ser apresentado o resumo em 02 idioma, a escolha do autor, sendo um deles, em 

Língua Portuguesa; 

14-Citações diretas ou indiretas, referências, gráficos e figuras não deverão integrar o 

resumo; 

15- O texto propriamente dito deverá observar a seguinte formatação: fonte "Arial ou Times 

New Roman", fonte tamanho 12. Normas da ABNT; 

16- Os artigos científicos deverão centrar no Eixo Temático Direito Educacional e deverão 

indicar a área educacional a que se aprofundou. Exemplo: Educação Infantil, Educação 

Indígena, Educação Superior, Educação Especial, entre outros; 

17- Os autores deverão realizar a conexão do tema pesquisado com fontes jurídicas que 

amparam o referido tema, deixando explícito qual conexão ficou estabelecida, tais como 

Direito Constitucional, Direito Administrativo, Direito Ambiental, Direito Internacional, 

entre outros; 

18-A totalidade do arquivo do artigo científico (do resumo às referências bibliográficas) 

deverá conter de 10 a 15 folhas); 

19- Os textos deverão tratar os temas com cunho estritamente científico; 

20- Será permitida coautoria, com no máximo três pessoas por trabalho, não havendo 

distinções entre autoria e coautoria. 

 

DA BANCA AVALIADORA DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

21-Os artigos científicos serão avaliados sem identificação dos autores; 

22-Os artigos serão avaliados por 2 membros do BANCO DE AVALIADORES DE 

ARTIGOS CIENTÍFICOS - ABRADE, caso o Parecer fique com muitas distorções, será 

chamado um terceiro avaliador para Parecer conclusivo;  

23-Para fins de aprovação, a avaliação dos trabalhos será realizada por associados ABRADE 

ou convidados externos que comporão o Banco de Avaliadores que os receberão os artigos de 

forma inominada para análise. Os textos serão analisados com base nos itens a seguir: 

 

Item observado Comentário do Avaliador 



 

Atende ao Eixo Temático Direito 

Educacional 

 

Informou o campo educacional ao qual 

aprofundou 

 

Apresentou amparo legal do tema discutido  

Foi fiel às normas de formatação 

apresentadas neste Edital 

 

Foi fiel ao número de palavras no Resumo 

(500 palavras) 

 

Foi fiel ao número de páginas totais (10 a 15 

páginas) 

 

Foi fiel às normas da ABNT  

Outro item que considerar relevante: 

 

 

 

 

 

 

24-Após a análise realizada pelos avaliadores, o texto será devolvido para o autor com 

objetivo de revisar o texto. O prazo para revisão é de até 30 dias após Parecer dos 

avaliadores;  

25-A submissão dos trabalhos caracteriza a cessão dos direitos autorais à ABRADE, 

autorizando-se, assim, a diagramação do texto, seu uso ou reprodução na forma de citações 

pelos leitores interessados, com a devida citação da fonte (autoria).  

 

 

 

 

 

 


