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Normas de Publicação
1. Regras Gerais
1.1Todo artigo deve ser de autoria exclusiva de graduandos, não havendo restrições
com relação a área de conhecimento abordada, desde que dialoguem com a temática jurídica.
1.2Para cada artigo submetido será aceito para avaliação apenas 1(um) trabalho como
primeiro autor e os demais como co-autor, não podendo ultrapassar o máximo de 3 (três) no
total.
1.3Para a submissão de trabalhos, o autor deve enviar três arquivos em formato Word
(.doc ou .docx) para o e-mail do periódico (periodicoalethes@gmail.com): um arquivo com o
texto completo do artigo; um segundo arquivo com o mesmo texto, mas sem a identificação
do autor; e um terceiro arquivo apenas com os dados (nome completo, filiação institucional e
contatos) do(s) autor(es) e área do Direito que abordada diretamente no trabalho.
1.4Os trabalhos devem conter de 15 a 20 laudas e estar de acordo com a formatação
descrita nos itens abaixo e disponíveis no site do periódico: http://periodicoalethes.com.br/.
1.5O artigo submetido deverá ser inédito, e não estar sob avaliação de nenhuma outra
revista. Entretanto, obras publicadas em anais de congressos e outros eventos acadêmicos
podem ser republicados na revista, contanto que tenham ocorrido alterações substanciais.
2. Critérios de avaliação e aceitação dos artigos.
2.1Todo artigo será submetido à análise do Conselho Editorial, sendo enviados a dois
pareceristas anônimos para avaliação qualitativa de conteúdo, segundo o método da avaliação
duplo-cega por pares.
2.2Os pareceristas serão definidos pelos editores de acordo com a área de
atuação/formação, a qual deverá ser, na máxima medida do possível, coincidente com a
temática do artigo a ser avaliado.
2.3Os pareceristas deverão optar por uma das seguintes recomendações: Aprovado;
reprovado; aprovado com necessidade de alterações. Caso haja uma aprovação e uma
reprovação, o artigo será enviado a um novo pareceristas para decisão final.
2.4Recebidos os pareceres pelo Editor, esse definirá a publicação ou não dos artigos,
enviando as justificativas e especificações necessárias ao autor, com o intuito que ele possa
adequar seu trabalho às sugestões feitas e reenviá-lo para nova avaliação.
2.5Os pareceres poderão conter indicações de bibliografia, sugestões de mudanças na
estrutura dos textos, acréscimo ou subtração de informações, críticas, elogios, sugestões e
outras observações julgadas pelo pareceristas como pertinentes para a melhoria do conteúdo
do artigo e para a adequação deste aos critérios definidos pela revista.
2.6Feitas as alterações pelos autores, caso sejam aprovadas pelo conselho editorial, o
artigo será publicado. A ALETHES, no entanto, reserva-se o direito de colocar as obras nos
números seguintes, conforme for a conveniência.
2.7O processo de análise dos artigos terá o prazo de 30 a 45 dias, que se iniciará ao
fim da chamada de artigos, definido neste edital.
2.8Serão utilizados como critérios: a adequação à metodologia científica; a relevância
do tema e a originalidade da abordagem; o bom delineamento do objeto de pesquisa; a
qualidade na seleção e no manejo da bibliografia pertinente; a utilização da norma culta da
língua portuguesa; e outros que forem julgados pertinentes.
2.9A decisão dos editores é final, e dela não cabe recurso.
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3. Estrutura e Formatação dos artigos.
3.1Os artigos devem ser apresentados digitados em folha A4 (210 x 297 mm).
3.2Editor de texto Word for Windows 6.0 ou posteriores. Times New Roman, tamanho
12.
3.3Margens esquerda, direita, superior e inferior de 2 cm.
3.4Espaçamento e Parágrafos: Espaçamento 1,5 entre linhas, com texto justificado.
Parágrafo recuado 1,25 da margem esquerda e sem espaço entre parágrafos.
3.5Texto.
3.5.1A primeira página deve conter título (português e inglês) com no máximo
15 palavras, com alinhamento centralizado, fonte Times New Roman, tamanho 14,
destacado em negrito
3.5.2O nome do(s) autor(es) deve vir logo abaixo do título, com duplo espaço,
fonte Times New Roman, tamanho 12 e alinhados à direita.
3.5.3O nome do autor deve ser acompanhado pela primeira nota de rodapé,
contendo um breve currículo do autor, levando em consideração a Instituição e o curso
do graduando
3.5.4A primeira página deve conter um resumo em português – antecedidas
pela expressão “Resumo:”, também em português e inglês - com no máximo 300
palavras, fonte Times New Roman, tamanho 12.
3.5.5As palavras-chave devem figurar logo abaixo do resumo, em um número
máximo de 5 palavras, com espaçamento simples, antecedidas da expressão “Palavraschave:”, em português e inglês; separadas entre si por ponto e finalizadas também por
ponto.
3.5.6O texto, de forma geral, deve ser digitado, fonte Times New Roman,
tamanho 12, alinhamento justificado.
3.5.7As notas devem ser postas no rodapé do texto, numeradas em sequência,
fonte Times New Roman, tamanho 10, alinhamento justificado.
3.5.8As citações devem seguir a regra: se menores que três linhas, serem
inseridas diretamente no texto, entre aspas, com indicação da devida referência, de
acordo com as normas da ABNT. E, se maiores que três linhas, devem ser destacadas
com recuo à esquerda de 4 centímetros, fonte Times New Roman, tamanho 10, com a
indicação da devida referência, de acordo com as normas da ABNT.
3.6Referências Bibliográficas: As referências completas deverão ser apresentadas, em
ordem alfabética e no final do texto, de acordo com as normas da ABNT.
4. Disposições Finais
4.1As opiniões contidas nos artigos são de inteira responsabilidade dos seus autores,
de modo que a ALETHES não se responsabiliza pelo conteúdo dos textos que publica.
4.2A publicação dos artigos não terá por contrapartida qualquer tipo de remuneração
aos autores, especialmente financeira.
4.3 Os autores, ao concordarem com a publicação de seus artigos, estarão concedendo
do direito da primeira publicação à ALETHES. Ficam autorizados a republicá-los
futuramente, aceitando, contudo, citar o nome e edição da revista, fazendo referência ao fato
de a publicação original ter ocorrido na ALETHES.
4.4A constatação de qualquer imoralidade, ilegalidade, fraude ou outra atitude que
coloque em dúvida a lisura da publicação, em especial a prática de plágio, importarão
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imediato abortamento do processo de avaliação do artigo; caso este já tenha sido publicado,
ele será retirado da base da revista, sendo proibida sua posterior citação vinculada ao nome da
ALETHES, e, no número seguinte da revista, será publicado texto divulgando e justificando o
cancelamento da publicação.
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