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EDITAL DE SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

 

A Universidade do Estado do amazonas -
UEA; A Universidade Federal do Amazonas 

– UFAM; A Universidade Federal do Pará – 

UFPA; O Programa Rede Amazônia; O 

Ministério do Desenvolvimento Regional – 

MDR; A Escola de Direito; o curso de Direito 

e a Equidade: Revista de Eletrônica de 
Direito da Universidade da Universidade do 

Estado do Amazonas (ISSN: 2675-5364), 

nos termos do presente edital, torna pública 

a abertura de submissão de artigos 

científicos para a Revista Equidade, a serem 
submetidos para publicação em edição 

especial com o tema “Regularização 

Fundiária, prevenção de conflitos 

socioambientais e melhorias habitacionais e 

sanitários na Amazônia ”. 

 

NORMAS GERAIS 

 

Art. 1.º Os artigos científicos submetidos à avaliação que forem 

aprovados pelos Comitê Editorial e Comitê Científico, serão publicados 

em edição especial da Equidade: Revista de Eletrônica de Direito da 

Universidade da Universidade do Estado do Amazonas (ISSN: 2675-

5364). 

 

Art. 2.º. Serão aceitas submissões de trabalhos de bacharéis, assim como 

de estudantes de cursos de graduação e de pós-graduação. 

 



 
 

Art. 3.º. Serão aceitos apenas trabalhos inéditos e originais escritos em 

português, na modalidade de artigo científico. Caso seja detectado plágio 

o artigo será rejeitado. 

 

Art. 4.º Os trabalhos poderão ser escritos individualmente ou em 

coautoria de até três autores, sendo pelo menos um, com titulação de 

mestre. 

 

Art. 5.º A temática e o objeto de pesquisa dos artigos deverão estar 

inseridos na temática geral da edição especial: “Regularização Fundiária, 

prevenção de conflitos socioambientais e melhorias habitacionais e 

sanitários na Amazônia”. 

 

Art. 6.º O envio de artigos implica a expressa e integral cessão gratuita e 

exclusiva dos direitos autorais à Universidade do Estado do Amazonas, 

admitindo-se, inclusive, a exploração econômica da obra por editoras 

cessionárias, sem remuneração dos autores e colaboradores. 

 

SUBMISSÃO DOS ARTIGOS 

 

Art. 7.º O envio dos artigos deverá obedecer às seguintes regras: 

I. Formato de artigo I 

 

1) O artigo deve ser inédito e original. Caso haja plágio, será 

rejeitado de pronto. 

2) O texto deve estar em conformidade com as regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

3) O texto poderá ter até três autores. Sendo que, um dos autores 

pode ser graduando e outro com titulação mínima de Mestre.  

4) Os artigos científicos devem ser organizados na seguinte 

sequência: título em português, título em inglês, resumo (de, no 

máximo, 300 palavras), resumo em inglês, palavras chave (mínimo 

de 3 e máximo de 5), palavras chave em inglês, texto do artigo 



 
 

dividido em: Introdução; Desenvolvimento (dividido em seções 

numeradas); Considerações Finais; Referências e anexos e/ou 

apêndices, se for o caso. 

5) A introdução deverá ter explicitamente: objeto delimitado de 

pesquisa, objetivo, problema de pesquisa, metodologia e estrutura 

do artigo. 

6) Os artigos científicos devem possuir no mínimo 15 e no máximo 

30 laudas, sendo estruturados na seguinte formatação: folha A4, 

posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento 

justificado, sem separação de sílabas; espaçamento entre linhas de 

1,5cm; parágrafo de 1,5 cm; margem superior e esquerda de 3 cm, 

e inferior e direita de 2 cm. 

7) As autorias poderão usar o sistema autor-data; ou notas de 

rodapé. As notas de rodapé devem ser produzidas em Word, fonte 

Times New Roman, corpo 10, espaço 1,0, as quais devem ser 

enumeradas sequencialmente. 

8) A revista trabalha em ahead of print, ou seja, fluxo contínuo. 

 

II. Formato de artigo II 

 

1) O artigo deve ser inédito e original. Caso haja plágio, será 

rejeitado de pronto. 

2) O texto deve estar em conformidade com as regras da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou qualquer outro sistema. 

3) O texto poderá ter até três autores. Sendo que, um dos autores 

pode ser graduando e outro com titulação mínima de Mestre.  

4) Os artigos científicos devem ser organizados na seguinte 

sequência:  

a. título em português, título em inglês; 

b. Resumo (de, no máximo, 300 palavras), resumo em inglês, 

palavras chave (mínimo de 3 e máximo de 5), palavras chave em 

inglês 



 
 

c. Introdução, delimitando o objeto de pesquisa e necessariamente 

com um problema de pesquisa;  

d. Objetivo, escrito numa frase e com verbo no infinitivo, de 

maneira objetiva, clara e suscinta;  

e. Metodologia ou Material e métodos utilizados, descrever os 

métodos e as técnicas utilizadas;  

f. Resultados, com marco teórico, análise da temática ou do objeto 

de pesquisa propostos;  

g. Considerações finais, consistente numa proposta de respostas 

ao problema de pesquisa e considerações sobre os objetivos e  

h. Referências, onde constará as referências citadas no corpo do 

resumo.  

i. Anexos e apêndices, se for o caso. 

5) Os artigos científicos devem possuir no mínimo 15 e no máximo 

30 laudas, sendo estruturados na seguinte formatação: folha A4, 

posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12; alinhamento 

justificado, sem separação de sílabas; espaçamento entre linhas de 

1,5cm; parágrafo de 1,5 cm; margem superior e esquerda de 3 cm, 

e inferior e direita de 2 cm. 

6) As autorias poderão usar o sistema autor-data; ou notas de 

rodapé. As notas de rodapé devem ser produzidas em Word, fonte 

Times New Roman, corpo 10, espaço 1,0, as quais devem ser 

enumeradas sequencialmente. 

8) A revista trabalha em ahead of print, ou seja, fluxo contínuo. 

 

Art. 8. A submissão deve ser feita diretamente no Sistema OJS da Revista, 

pelo seguinte link: 

http://periodicos.uea.edu.br/index.php/equidade/about/submissions 

incluindo-se todos os dados pertinentes, autoria e co-autoria. 

 

Art. 9. A revisão dos trabalhos será de responsabilidade do(s) autor(es). 

 

http://periodicos.uea.edu.br/index.php/equidade/about/submissions


 
 

Art. 10 Qualquer informação pessoal no corpo do texto ou que possa 

identificar o autor acarretará a imediata desclassificação. 

 

AVALIAÇÃO, FORMATAÇÃO E EDITORAÇÃO DOS ARTIGOS 

 

Art. 11 Os artigos serão assim avaliados: 

 

a) Artigos fora do tema da edição especial, assim como fora das regras 

metodológicas, serão rejeitados, podendo ter o Pre review dos editores, 

para a edição especial, bem como, podendo ser absorvidos no fluxo 

contínuo da Revista, mas não na Edição Especial. 

b) Profundidade, originalidade e atualidade do tema 

c) Qualidade da pesquisa e do conteúdo 

d) Metodologia e estruturação do texto 

 

Art. 12. O resultado da avaliação dos artigos poderá ser pela aprovação, 

rejeição ou aprovação com correções obrigatórias, ou seja, com sugestões 

e/ou determinações para adequações necessárias, hipótese em que o 

autor será notificado para apresentar as modificações no prazo 

estipulado pelo Comitê Editorial ou manter o texto original, justificando. 

 

Art. 13. Em todo caso, uma vez aprovados os artigos nessa primeira 

etapa, serão ainda submetidos ao Conselho Editorial que decidirá 

definitivamente sobre a publicação, notificando os autores por e-mail. 

 

Art. 14. Quaisquer informações mais específicas sobre os resultados ou 

dúvidas e esclarecimentos, os autores poderão enviar e-mail para: 

revista_equidade@uea.edu.br  

 

Art. 15. A avaliação dos artigos será feita por dois pareceristas vinculados 

ao Comitê científico desta Edição Especial, que utilizam o sistema duplo 

cego (double blind peer review). Caso haja discordância de apenas um 

parecerista, o artigo segue para análise final do Comitê Editorial. Caso 

mailto:revista_equidade@uea.edu.br


 
 

ambos discordarem sobre a publicação do trabalho, o artigo será 

encaminhado a um terceiro parecerista.  

 

CRONOGRAMA 

Art. 16. Este edital seguirá o seguinte cronograma: 

 

Divulgação do Edital 19/03/2021 

Submissão dos trabalhos Até 31/09/2021, 23h59 

Divulgação do resultado  A ser consultado no sistema da 

revista por artigo submetido 

 

DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 17. O resultado será divulgado no sistema OJS da revista, por artigo.  

 

Art. 18. Os trabalhos selecionados serão publicados na Revista Equidade, 

em edição especial, digital. 

 

Art. 19. A publicação da edição especial ocorrerá de acordo com os 

procedimentos da Revista Equidade e deverá ocorrer até o fim do segundo 

semestre de 2021. 

 

Art. 20. Os casos omissos serão decididos pelo Comitê Editorial da 

Revista e alterações no Edital serão publicadas no site da Universidade 

do Estado do Amazonas. 

Manaus, Amazonas, 19 de março de 2021 

 
Profa. Dra. Myrian Silva da Silva Cardoso Ataíde dos Santos (UFPA)  

Organizadora da Edição Especial da Equidade: 

“Regularização Fundiária, prevenção de conflitos socioambientais e 
melhorias habitacionais e sanitários na Amazônia”. 

 
Prof. Me. Denison Melo de Aguiar (UEA) 

Organizador da Edição Especial da Equidade: 

“Regularização Fundiária, prevenção de conflitos socioambientais e 

melhorias habitacionais e sanitários na Amazônia”. 
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Prof. Me. Arleisson Fernan Pedreira Furo (UFPA) 
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Profa. Dra. Myrian Silva da Silva Cardoso Ataíde dos Santos (UFPA)  
Prof. Me. Arleisson Fernan Pedreira Furo (UFPA) 

Profa. Dra. Elaine Cristina de Souza Angelim (UFPA) 
Profa. Ma. Adriana Almeida Lima (UEA) 
Prof. Me. Neuton Alves de Lima (UEA) 
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Comitê Científico 


