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Formatação Geral – Os trabalhos deverão ser editados seguindo o padrão abaixo:

a) O arquivo deverá ser produzido no editor de texto Microsoft Windows, e o nome do
arquivo terminado em .DOC ou .RTF;

b) Formatação de parágrafo em espaçamento 1,5 (exceto resumo e notas de
rodapé), fonte Arial, tamanho 12, exceto título geral, que deverá ser tamanho 14 e
notas de rodapé, em tamanho 10;

c) Margens esquerda e superior - 3cm;
d) Margens direita e inferior – 2 cm;

f) Dar um espaço entre um parágrafo e outro.
Título Geral – O título geral deverá ser editado em fonte Arial, tamanho 14, com
alinhamento centralizado e com a primeira letra maiúscula.
Autoria – O(s) nome(s) do(s) autor (es) – deverá vir em fonte Arial, tamanho 12,
com alinhamento à direita e deverá conter uma nota de rodapé com resumo da
titulação e informação do vínculo acadêmico atual.

Resumo e Palavras-Chave – O resumo deverá conter até 250 palavras, fonte Arial
tamanho 10, e espaço simples. As palavras-chave, em número de 03 (três) a 05
(cinco), deverão seguir o mesmo padrão de formatação. Abaixo do resumo e das
palavras-chave, em língua portuguesa, deverá ser publicada versão em língua
estrangeira (Abstract, ou Resumen, e Keywords, etc).
Corpo do Texto – O corpo do texto deverá ser editado em fonte Arial, tamanho 12,
com alinhamento justificado e espaçamento 1,5 (um e meio). Poderá conter tabelas e
gráficos. Os títulos e subtítulos não podem estar numerados.

O tamanho do texto não deverá ultrapassar 30 laudas, contando notas e
referências bibliográficas, devendo conter, preferentemente, de 15 a 25 laudas para
artigos e de 05 a 15 laudas para ensaios e resenhas.
Referências – O sistema de referência é livre, podendo ser adotado tanto o sistema
desenvolvido pela área da saúde (AUTOR: 1999, p. 05) quanto o sistema de notas de
rodapé.
Notas de Rodapé – As notas de rodapé deverão ser editadas em fonte Arial, tamanho
10, com alinhamento justificado e espaçamento simples.
Referências – as referências deverão vir ao final do texto, em espaçamento 1,5,
com um espaço entre cada referência, seguindo as normas da ABNT.

O envio de trabalhos para o endereço eletrônico acima divulgado implica em
concordância do autor para a publicação do mesmo.

É de responsabilidade do autor do texto o conteúdo a ser publicado.

O Conselho Editorial reserva-se o direito de sugerir alterações técnicas no texto,
respeitando o estilo dos autores.

A revista DIREITO, CULTURA E
professadas pelos autores.

CIDADANIA não se responsabiliza pelas opiniões

