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ANEXO II 
  

1 NORMAS EDITORIAIS  

 

 1.1. A Equipe Editorial da Revista Cientifica CESV Direito e Letras é permanente e o 

Conselho Editorial poderá ser alterado de acordo com edições da revista. 

1.2. Os trabalhos são de estrita responsabilidade dos autores. As opiniões neles emitidas 

não exprimem, necessariamente, o ponto de vista do Centro de Ensino Superior de Vitória 

- CESV  

1.3. A revista reserva-se o direito de aceitar ou rejeitar qualquer original recebido, de acordo 

com as recomendações do seu corpo editorial, como também o direito de propor eventuais 

alterações 

1.4. A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra 

revista. 

1.5 Todos os artigos submetidos, passarão por análise de sistema verificador de plágio. 

Em caso de identificação de similaridade com outros trabalhos já publicados, a submissão 

será rejeitada. 

1.6 O termo de cessão de Direitos autorais deverá ser preenchido e assinado por todos os 

autores do trabalho, em formato Word ou PDF, digitalizado e anexado ao enviar o trabalho 

conforme o modelo apresentado nestas normas 

 

2 AVALIAÇÃO DO ARTIGO  

 

2.1.  Os artigos submetidos à Revista Cientifica CESV Direito e Letras serão, 

preliminarmente, examinados pela Equipe Editorial (desk review), que verificará a 

adequação aos requisitos das normas editoriais. 

2.2. A publicação dos artigos submete-se ao procedimento double blind peer review. 



                 
Os trabalhos apresentados dependerão dos pareceres de dois membros do Conselho 

Editorial, ou do corpo de pareceristas, que decidirão sobre a pertinência ou não da 

publicação dos originais, emitindo parecer.  

Em caso de divergência entre os dois pareceres, o artigo será submetido a um terceiro 

avaliador.  

Os textos serão avaliados a partir dos seguintes critérios: 

a)      Introdução – será observada a apresentação necessária do item “estrutura do artigo” 

b)      Desenvolvimento – será verificada a pertinência do conteúdo abordado ao objetivo 

delineado. 

c)      Conclusão – será avaliada a retomada dos objetivos e na forma de síntese de uma 

provável resposta e/ou encaminhamento/sugestão. 

d)     Título – expressar com clareza o objeto de estudo abordado no artigo. 

e)      Problematização, debate e fidelidade ao tema. 

f)       Objetividade e clareza de exposição. 

g)      Argumentação científica consistente. 

h)      Pertinência dos autores citados e discussão. 

i)        Relevância do tema. 

2.3. A decisão sobre a publicação do artigo é dos editores, aos quais se reserva o direito 

de sugerir ajustes necessários, de acordo com parecer do membro do Conselho Editorial.  

Nesse caso, o artigo será devolvido aos autores para as devidas alterações e o trabalho 

reformulado deverá retornar dentro do prazo determinado pelo Conselho.  

2.4. Ao editor reserva-se o direito de indicação dos revisores, que serão contatados pelo 

Conselho Editorial para avaliação dos artigos e sugestões de modificações.  

     

3 SUBMISSÃO DO ARTIGO  

  

3.1. Poderão ser submetidos artigos originais.  

 3.1.1. Artigos Originais: Documentos com no máximo 20 páginas (incluindo figuras e 

referências bibliográficas). O documento deve ser montado na seguinte ordem:  



                 
Título, Autor(es), Afiliação(ões), Palavras-chave, Resumo, Abstract Introdução, Materiais e 

Métodos, Resultados, Discussão (Resultados e Discussão podem ser combinados), 

Conclusão, Agradecimentos (opcional), Referências.  

3.2. Para experimentos envolvendo a participação de seres humanos, a apresentação do 

Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE) será obrigatória.  

3.3. Os trabalhos devem ser enviados, exclusivamente, pelo sistema de envio online. 

3.4 Os textos não poderão conter qualquer informação de autoria ou qualificação dos 

autores. Tais informações deverão ser preenchidas no formulário próprio de cadastro do 

sistema da revista. 

     

4 FORMATAÇÃO DO ARTIGO  

4.1. O documento deve ser preparado seguindo a formatação  

4.1.1. O documento deve ser elaborado em documento formatado com margens superior 

e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2cm, e as páginas devem ser numerados na parte 

inferior direita.  

4.1.2. As páginas devem ser numeradas no canto inferior direito.  

4.1.3. O documento deve ser elaborado e salvo no formato docx.  

4.2. Os tópicos obrigatórios no documento devem ser preparados seguindo a formatação:  

4.2.1. Título em português: Centralizado, com fonte Arial tamanho 14, em negrito, 

espaçamento de linhas de 1,0.  

4.2.2. Título em inglês: Centralizado, com fonte Arial tamanho 12, em itálico, espaçamento 

de linhas de 1,0.  

4.2.3. Filiação: Alinhado à direita, com fonte Arial tamanho 10, apresentando: Nome 

completo de cada autor (em caixa alta), a instituição de cada autor, maior titulação e 

instituição de formação de cada autor, e e-mail de contato de cada autor, espaçamento de 

linhas de 1,0.  

4.2.4. Resumo: Justificado, com fonte Arial tamanho 11, escrito na língua portuguesa, em 

parágrafo único, com o máximo de 200 palavras, espaçamento de linhas de 1,0.  

4.2.5. Abstract: Justificado, com fonte Arial tamanho 11, escrito na língua inglesa, em 

parágrafo único, com o máximo de 200 palavras, espaçamento de linhas de 1,0.  

4.2.6. Palavras-Chave: Justificado, com fonte Arial tamanho 11, espaçamento de linhas 

1,0. Mínimo de 3 e máximo de 5 palavras, separados por vírgula.   



                 
4.2.7. Corpo do Texto: Justificado, com fonte Arial tamanho 11, espaçamento de linhas 

de 1,5.  

4.2.8. Os títulos das seções (Introdução, Materiais e Métodos, Resultados e 

Discussão, Conclusão) Fonte Arial tamanho 12, caixa alta e negrito. Em caso de sub-

seções, estas devem ser: Fonte Arial tamanho 11, com a primeira letra em maiúsculo e 

negrito.  

4.2.9. Referências Bibliográficas: Justificado, com fonte Arial, tamanho 11, espaçamento 

de linhas de 1,0.  

4.3. Citação e Referência bibliográfica  

A citação bibliográfica deverá ser inserida no texto e deverá mencionar.  

 4.3.1. Quando se tratar de um autor, deverá mencionar o último sobrenome do autor e a 

data da publicação.  

4.3.2. Quando se tratar de dois autores, a citação deverá conter o último sobrenome do 

primeiro autor, o último sobrenome do segundo autor e a data da publicação. Os nomes 

dos autores devem ser separados por “e”.  

4.3.3. Quando se tratar de mais de três autores, a citação deverá conter o último 

sobrenome do primeiro autor seguido de et al. e o ano da publicação.  

Exemplos:  

Citação direta  

De acordo com as conclusões de Sinhorini (1983, p. 20), “O BCG induz à formação de lesão 

granulomatosa, quer na ausência, quer na presença da hipersensibilidade específica 

detectada pelo PPD”.  

Citação indireta  

A hipertermia em bovinos Jersey foi constatada quando a temperatura ambiente alcançava 

29.5° C (RIECK; LEE, 1948).  

Citação de citação  

Mueller (1858, apud REIS e NOBREGA, 1956) chegou às mesmas conclusões... ou  

(MUELLER, 1858, apud REIS e NOBREGA, 1956)  

Citação com mais de três autores  

Jardim et al. (1965) ou (JARDIM et al., 1965)  

  

4.3.4. Nas referências bibliográficas, os trabalhos deverão ser relacionados em ordem 

alfabética, segundo o último sobrenome dos autores.  

4.3.5. Os títulos das revistas não deverão ser abreviados.  



                 
Exemplos:  

Citação de livros:  

Um autor  

PASTRO, C. Arte sacra. São Paulo: Loyola, 1993. 343 p.  

Dois autores  

DAMIÃO, R. T.; HENRIQUES, A. Curso de direito jurídico. São Paulo: Atlas, 1995.  

Três autores  

PASSOS, L. M. M.; FONSECA, A.; CHAVES, M. Alegria de saber: matemática, segunda 

série, primeiro grau. São Paulo: Scipione, 1995. 136 p.  

Citação de capítulos de livros:  

MAYER, R. J. Neoplasias do esôfago e do estômago. In: ISSELBACHER, K. J. et al. (Ed.). 

Harrison: medicina interna. 13. ed. Rio de Janeiro: McGraw-Hill, 1995. cap. 253, p. 1450-

1454.  

Citação de artigo:  

SIMON, J. E.; PERES, J.; RUSCHI, P. A. A importância da Serra das Torres para a 

conservação de aves no estado do Espírito Santo, Sudeste do Brasil. Revista Científica da 

Faesa, Espírito Santo, v. 4, n. 1, p. 47-62, jan./dez. 2008.  

Citação de tese:  

ASSINE, M. L. Aspectos da estratigrafia das seqüências pré-carboníferas da Bacia do 

Paraná no Brasil. 1996. 207 f. Tese (Doutorado em Geologia Sedimentar) – Faculdade de 

Geociências, Universidade de São Paulo, São Paulo, 1996.  

Citação de dissertação:  

DEMARCHI, C. Medida liminar em mandado de segurança no Direito Educacional. 

1998. 166 f. Dissertação (Mestrado em Ciência Jurídica) – Faculdade de Direito, 

Universidade do Vale do Itajaí, Itajaí, 1998.  

Citação de monografia:  

JARRETTA, C. N. Perícia contábil: um estudo contributivo ao aperfeiçoamento do conteúdo 

programático aplicável ao curso de Ciências Contábeis. 1996. 59 f. Monografia 

(Especialização em Ciências Contábeis) – Faculdade de Ciências Humanas, Universidade 

de Marília, Marília, 1996.  

Artigo publicado em evento:  

CARVALHO, M. M. Utilização de sistemas silvipastoris. In: SIMPÓSIO SOBRE  

ECOSSISTEMA DE PASTAGENS, 3., 1997, Jaboticabal. Anais ... Jaboticabal:  

UNESP, 1997. p. 164-207.  

Informação retirada da Internet:  

TEMPORAO, J. G. O mercado privado de vacinas no Brasil: a mercantilização no espaço 

da prevenção. Caderno de Saúde Pública, Rio de Janeiro, v. 19, n. 5, p. 15- 

 36,  set./out.  2003.  Disponível  em:  

http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0102-311X2003000 

500011&lng=pt&nrm=iso&tlng=pt>. Acesso em: 9 fev. 2003.  



                 
CD-ROM:  

KOOGAN, A.; HOUAISS, A. (Ed.). Enciclopédia e dicionário digital 98. São Paulo:  

Delta, 1998. 5 CD-ROMs.  

Fita de vídeo ou DVD:  

AGROTURISMO: um novo conceito de negócio. Produção de Marcos Orlando de Oliveira. 

Vitória: SEBRAE, 1999. 1 videocassete. (61min).  

  

Casos omissos deverão seguir as normas da NBR 6023/2018  

4.5. Figuras e Tabelas  

 4.5.1. Todas as figuras devem ser numeradas por números arábicos (Ex: Figura 1)  

 4.5.2. Caso seja necessário inserir algum texto nas figuras, utilizar a fonte Arial.  

 4.5.3. As figuras devem ter o máximo de 174 mm de largura.  

4.5.4. As legendas das figuras devem ser inseridas abaixo das imagens, com texto 

justificado, com fonte Arial tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,0.  

 4.5.5. Todas as tabelas devem ser numeradas por números arábicos (Ex: Tabela 1)  

4.5.6. As notas de rodapé das tabelas devem ser indicadas por asteriscos para e incluídas 

abaixo do corpo da tabela  

4.5.7. As legendas das tabelas devem ser inseridas acima das tabelas, com texto 

justificado, com fonte Arial tamanho 11, espaçamento entre linhas 1,0.  

4.5.8. Os textos utilizados nas figuras e tabelas devem apresentar fonte Arial tamanho 

mínimo 11.  

4.5.9. É obrigatório colocar a referência da imagem/figura utilizado no artigo na legenda da 

figura.   

4.6. Notas de Rodapé  

 4.5.1. As notas de rodapé podem ser usadas para fornecer informações adicionais, que 

podem incluir a citação de uma referência incluída na lista de referências. Eles não devem 

consistir apenas em uma citação de referência e nunca devem incluir os detalhes 

bibliográficos de uma referência. Eles também não devem conter figuras ou tabelas.  

 4.5.2. As notas de rodapé devem ser formatadas com texto justificado, fonte Arial tamanho 

10 e espaçamento simples.  

 



                 
 5 - Declaração de Direito Autoral 

• A publicação se reserva o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem 

normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua, 

respeitando, porém, o estilo dos autores; 

• As provas finais não serão enviadas aos autores; 

• Os originais não serão devolvidos aos autores; 

• Os autores mantém os direitos totais sobre seus trabalhos publicados na 

revista Ciência da Informação, ficando sua reimpressão total ou parcial, depósito ou 

republicação sujeita à indicação de primeira publicação na revista, por meio da licensa 

CC-By; 

• Deve ser consignada a fonte de publicação original; 

• As opiniões emitidas pelos autores dos artigos são de sua exclusiva responsabilidade; 

• Cada autor receberá dois exemplares da revista, caso esteja disponível no formato 

impresso. 

O(s) autor(es) declara(m) que o texto em questão é de autoria pessoal (do grupo), não está 

sob avaliação por outro periódico, e se responsabiliza(m), portanto, pela originalidade do 

mesmo. 

  

 

Dúvidas e maiores informações podem ser 

encontradas no site da Revista Científica CESV ou 

pelo e-mail revistacientifica@cesv.br 

 

 

 

 

 


