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LINHA EDITORIAL E REGRAS
DE SUBMISSÃO
EDITORIAL LINE AND RULES FOR SUBMISSION

1 – LINHA EDITORIAL, FOCO E ESCOPO
A Revista Interfaces Científica - Direito, conta com
as linhas editoriais “Direitos Fundamentais Sociais”
e “Direitos Fundamentais Individuais e Coletivos” e
tem por foco os integrantes da comunidade jurídica e
também das ciências sociais e humanas de um modo
geral. Seu escopo é oferecer a este público um espaço
de discussão de alto nível sobre as questões mais relevantes ligadas a estas áreas. Nossa missão é produzir conhecimento acadêmico-científico de qualidade.
Propõe também ser um espaço de interdisciplinaridade com outros segmentos de pesquisa.
2 - PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES
A Revista Interfaces Científica - Direito, conta
com um grupo de avaliadores de alto nível, procedentes de universidades estrangeiras e de todas as regiões
do Brasil, com experiência na área de ciências sociais
e humanas, atuação, produção e experiência na área
jurídica. O processo de seleção envolve a submissão,
a no mínimo dois avaliadores, de trabalhos originais,
sem identificação e adequados ao escopo da Revista.
A submissão será feita por via eletrônica, terá início
com o parecer de um dos componentes do Conselho
Editorial, responsável por reconhecer ou não o artigo
como dentro do escopo da revista, e será concluído em
até quatro semanas. Quando um artigo recebe dois
pareceres em sentidos contrários (um deles favorável
à publicação e outro desfavorável à publicação), ele é
encaminhado para um terceiro parecerista para que
seja realizada uma avaliação de minerva. Dessa forma, um artigo que recebeu um parecer desfavorável
pode, por fim, ser aprovado após receber um segundo
parecer favorável pelo avaliador de minerva. Os artigos serão avaliados de acordo com os seguintes critérios: originalidade do trabalho, clareza quanto aos
objetivos propostos, profundidade, atualidade da revisão bibliográfica realizada, adequação da metodolo-
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gia utilizada, grau em que os objetivos propostos foram alcançados, coerência da conclusão com os dados
apresentados, forma geral do texto (estrutura de apresentação, clareza da redação, correção gramatical e
adequação às normas) e relevância do trabalho para a área.
3 - PERIODICIDADE
A publicação será quadrimestral, sendo a recepção de originais em fluxo contínuo.
4 - POLÍTICA DE ACESSO LIVRE
Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial
do conhecimento.
5 - DIRETRIZES PARA AUTORES
As normas de submissão são requisitos básicos para aceitação de trabalhos a serem publicados
em qualquer uma das revistas desta plataforma. Os autores devem observar requisitos de estrutura,
formatação, citações e referências.
Os originais devem estar em português, inglês ou espanhol, devem ser inéditos e destinar-se exclusivamente ao Portal de Periódicos da Sociedade de Educação Tiradentes, não sendo permitida sua
apresentação simultânea a outro periódico, tanto no que se refere ao texto, como figuras ou tabelas,
quer na íntegra ou parcialmente, excetuando-se resumos ou relatórios preliminares publicados em
Anais de Reuniões Científicas.
Submissão de artigos online
Os artigos devem ser submetidos, exclusivamente de forma eletrônica através do Portal de Periódicos da Sociedade de Educação Tiradentes. Disponível em:
http://periodicos.set.edu.br/index.php
Artigos enviados por e-mail não serão considerados
Todos os direitos editoriais são reservados para as publicações do Portal de Periódicos SET, nenhuma parte das publicações pode ser reproduzida, estocada por qualquer sistema ou transmitida
por quaisquer meios ou formas existentes ou que venham a ser criados, sem prévia permissão por
escrito da Comissão Editorial, ou sem constar o crédito de referência, de acordo com as leis de direitos
autorais vigentes no Brasil.
Ética na pesquisa
Nas pesquisas envolvendo seres humanos, os autores deverão enviar uma cópia de aprovação
emitida pelo Comitê de Ética, reconhecido pela Comissão Nacional de Ética em Pesquisa (CONEP),
segundo as normas da Resolução do Conselho Nacional de Saúde - CNS 196/96 ou órgão equivalente
no país de origem da pesquisa.
Categorias de manuscritos aceitos:
Artigo original: trabalho de pesquisa com resultados inéditos e que agreguem valor à publicação. Limitado com no mínimo oito páginas e no máximo 15 páginas. Sua estrutura deve conter:
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Introdução: deve ser breve, definir o problema estudado, destacando a sua importância e as lacunas do conhecimento. NBR 6022:2003
Método: os métodos empregados, a população estudada, a fonte de dados e os critérios de seleção devem ser descritos de forma objetiva e completa. Inserir o número do protocolo de aprovação
do Comitê de Ética em Pesquisa e informar que a pesquisa foi conduzida de acordo com os padrões
éticos exigidos.
Resultados: devem ser apresentados de forma clara e objetiva, descrevendo somente os dados encontrados sem interpretações ou comentários, podendo para maior facilidade de compreensão serem
acompanhados por tabelas, quadros e figuras. O texto deve complementar e não repetir o que está
descrito nas ilustrações.
Discussão: deve restringir-se aos dados obtidos e aos resultados alcançados, enfatizando os novos e importantes aspectos observados no estudo e discutindo as concordâncias e divergências com
outras pesquisas já publicadas.
Conclusão: deve corresponder aos objetivos ou hipóteses do estudo, fundamentada nos resultados e discussão, coerente com o título, proposição e método.
Estudo teórico: análise de estudos teóricos, levando ao questionamento de modelos existentes e
à elaboração de hipóteses para futuras pesquisas. Limitado a 15 páginas. Cerca de no máximo 36.000
caracteres com espaço.
Forma e preparação de manuscritos
Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo Acordo Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. Tamanho A4, com espaço entrelinhas de 1,5cm,
fonte arial, tamanho 12, e as margens: superior e esquerda 3cm, margens inferior e direita 2cm.
Página de identificação: deve conter o título do artigo (máximo de 16 palavras) em português,
inglês e espanhol, sem abreviaturas e siglas; nome(s) do(s) autor(es), indicando no rodapé da página
a função que exerce(m), a instituição a qual pertence(m), títulos e formação profissional, endereço
(cidade, estado e país) para troca de correspondência, incluindo e-mail, de preferência institucional,
e telefone. Se o artigo for baseado em tese ou dissertação, indicar o título, o nome da instituição e o
ano de defesa.
Citações NBR 10520:2002 - Sistema autor-data – Neste sistema, a indicação da fonte é feita: a)
pelo sobrenome de cada autor ou pelo nome de cada entidade responsável até o primeiro sinal de
pontuação, seguido(s) da data de publicação do documento e da(s) página(s) da citação, no caso de
citação direta, separados por vírgula e entre parênteses;
Notas de rodapé – deverão ser evitadas e usadas quando extremamente necessárias. Deverão ser
indicados por ordem numérica;
Depoimentos - frases ou parágrafos ditos pelos sujeitos da pesquisa deverão seguir a mesma regra de citações, quanto a aspas e recuo (4 cm além das margens), utilizando o sistema autor data;
Ilustrações - as tabelas, quadros e figuras devem ter um título breve, serem numeradas consecutivamente com algarismos arábicos na ordem em que forem inseridas no texto, sendo limitadas a
cinco no conjunto. Exceto tabelas e quadros, todas as ilustrações devem ser designadas como figu-
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ras. As tabelas devem incluir apenas os dados imprescindíveis, evitando-se tabelas muito longas, não
utilizar traços internos horizontais ou verticais, estas devem seguir os procedimentos do IBGE. As
notas explicativas devem ser colocadas no rodapé das tabelas e não no cabeçalho ou título. Quando a
tabela ou figura forem extraídas de outro trabalho, a fonte original deve ser mencionada. Devem estar
em resolução de 300 dpi, colorida, em formato digital (jpg) e deverão ser postadas no portal da revista
como documento complementar. Ver: estrutura e normas;
Tabelas - em resolução superior a 300 dpi, colorida, em formato digital (jpg) e deverão ser postadas no portal da revista como documento complementar. Ver: estrutura e normas;
Figuras (fotos, desenhos, gráficos etc) - serão publicadas sem identificação dos sujeitos, a menos
que acompanhadas de permissão por escrito de divulgação para fins científicos. As figuras não devem repetir dados já descritos em tabelas. Devem estar em resolução de 300 dpi, colorida, em formato
digital (jpg) e deverão ser postadas no portal da revista como documento complementar. Ver: estrutura e normas;
Apêndices e anexos - devem ser evitados.
Agradecimentos - contribuições de pessoas que prestaram colaboração intelectual ao trabalho
como assessoria científica, revisão crítica da pesquisa, coleta de dados entre outras, mas que não
preencham os requisitos para participar de autoria, devem constar dos “Agradecimentos”, no final do
trabalho, desde que haja permissão expressa dos nomeados. Também poderão ser mencionadas, as
instituições que deram apoio, assistência técnica e outros auxílios.
Errata: após a publicação do artigo, se os autores identificarem a necessidade de errada, deverão
enviá-la ao Editor da revista, por email.
Resumo: deve ser apresentado em português (resumo), inglês (abstract) e espanhol (resumen),
com até 250 palavras, explicitando o objetivo da pesquisa, método, resultados e conclusões, com
base na Norma NBR 6028.
Palavras-chave: devem ser indicados de três a seis palavras-chave que permitam identificar o
assunto do trabalho, acompanhando o idioma dos resumos: português (Descritores), inglês (Descriptors), espanhol (Descriptores) e Francês (Mots- Clés), extraídos dos vocabulários adotados. No caso
dos Descritores em Ciências da Saúde, utilizar o  DeCS (Descritores em Ciências da Saúde), elaborado pela BIREME e/ou (MeSH) Medical Subject Headings, elaborado pela NLM (National Library of
Medicine).
Referências: As referências dos documentos impressos e eletrônicos devem ser normalizadas de
acordo com as Normas da ABNT 6023/2002 e para área de saúde. Recomenda-se que o número de
referências não ultrapasse a 20. Sugere-se incluir aquelas estritamente pertinentes à problemática
abordada e evitar a inclusão de número excessivo de referências numa mesma citação. A exatidão das
referências é de responsabilidade dos autores.
NORMAS ABNT
ABNT. NBR 6022: informação e documentação – artigo em publicação periódica científica impressa –
apresentação. Rio de Janeiro, 2003.
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6 - CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da
submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões que não estiverem de acordo
com as normas serão devolvidas aos autores.
A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação por outra revista;
caso contrário, deve-se justificar em “Comentários ao editor”.
O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word.
URLs para as referências foram informadas quando possível.
Os textos enviados em Língua Portuguesa devem estar escritos conforme o Novo Acordo Ortográfico que passou a vigorar em janeiro de 2009. Tamanho A4, com espaço entrelinhas de 1,5cm, fonte
arial, tamanho 12, e as margens: superior e esquerda 3cm, margens inferior e direita 2cm.
O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em Diretrizes para Autores,
na página Sobre a Revista.
Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos), as instruções disponíveis em Assegurando a avaliação pelos pares cega foram seguidas.
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ABNT. NBR 6023: informação e documentação (referências – Elaboração)
ABNT. NBR 6028: resumos. Rio de Janeiro, 1990.
ABNT. NBR 14724: informação e documentação – trabalhos acadêmicos – apresentação. Rio de Janeiro, 2002.(informações pré-textuais, informações textuais e informações pós-textuais)
ABNT. NBR 10520: informações e documentação – citações em documentos – apresentação. Rio de
Janeiro, 2002.

7 - DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
A Revista Interfaces Científicas – Direito, oferece acesso livre e imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico contribui para a
democratização do saber. Assim, ao submeter os originais os autores cedem os direitos de publicação
para a Revista. O autor(a) reconhece esta como detentor(a) do direito autoral e ele autoriza seu livre
uso pelos leitores, podendo ser, além de lido, baixado, copiado, distribuído e impresso, desde quando
citada a fonte.
8 - POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços
prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

• 133 •

Direito

1 - LINE EDITORIAL, FOCUS AND SCOPE
The magazine Scientific Interfaces - Right, says the editorial lines “Fundamental Social Rights”
and “Fundamental Rights Individual and Collective” and is focused on members of the legal community and the social and human sciences in general. Its scope is to offer this audience a high-level
forum for discussion on the most relevant issues related to these areas. Our mission is to produce
academic-scientific knowledge of quality. It proposes also is an interdisciplinary space with other
segments of research.
2 - ASSESSMENT PROCESS PEER
THE Scientific journal Interfaces - Right, has a high-level group of evaluators coming from foreign
universities and all regions of Brazil, with experience in the field of social sciences and humanities,
acting, production and experience in the legal field. The selection process involves the submission, at
least two evaluators, original works without proper identification and the scope of the journal. The submission will be made electronically, will start with the opinion of one of the components of the Editorial
Board, responsible for recognizing or not the article as in the magazine’s scope, and will be completed
within four weeks. When an article receives two opinions in opposite directions (one in favor of publishing and other unfavorable to publication), it is forwarded to a third referee for a Minerva assessment is performed. In this way, an article that received a negative opinion can finally be approved after
receiving a second opinion in favor by Minerva evaluator. Items will be evaluated according to the following criteria: originality of the work, clarity of the proposed objectives, depth, today’s literature review,
the adequacy of the methodology used, the degree to which the objectives were achieved, consistency
of completion to the data presented , general text form (presentation structure, clarity of writing, grammatical and regulatory compliance) and relevance of the work to the area.
3 - FREQUENCY
The publication will be quarterly, and the reception of original streaming.
4 - POLICY FREE ACCESS
This journal provides immediate open access to its content on the principle that freely available
scientific knowledge to the public supports a greater global democratization of knowledge.
5 - GUIDELINES FOR AUTHORS
At Submission rules They are basic requirements for acceptance of papers to be published in any
of the magazines of this platform. Authors should note structure requirements, formatting, citations
and references.
The originals must be in Portuguese, English or Spanish, must be original and be sent exclusively
to the Journal Portal Tiradentes Education Society, not being allowed its simultaneous submission to
another journal, both in relation to the text, such as pictures or tables, either in full or in part, except
for abstracts or preliminary reports published in Scientific Meeting Proceedings.
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Article submission online
Articles must be submitted exclusively electronically through the Journal Portal Tiradentes Education Society. Available in:
http://periodicos.set.edu.br/index.php
Items sent by email will not be considered
All editorial rights are reserved for the SET Journals Portal publications, none of the publications
may be reproduced, stored in any system or transmitted by any means or existing forms or that may
be created without prior written permission of the Editorial Board or not included in the reference
obligation, in accordance with the copyright laws in force in Brazil.
Research ethics
In research involving human subjects, authors must send a copy of approval from the Ethics Committee, recognized by the National Commission for Research Ethics (CONEP), under the rules of the
National Health Council Resolution - 196/96 or equivalent body the country of origin of the research.
Categories of accepted manuscripts:
Original article: research work with unedited results that add value to the publication. Soon at
least eight pages and a maximum of 15 pages. Its structure should contain:
Introduction: should be brief, define the problem studied, highlighting its importance and knowledge gaps. NBR 6022: 2003
Method: the methods employed, the population studied, the data source and the selection criteria should
be described objectively and completely. Insert the approval protocol number of the Research Ethics Committee and inform the research was conducted in accordance with the ethical standards required.
results: They should be presented clearly and objectively, describing only the data found without
interpretations or comments and may, for ease of understanding are accompanied by tables, charts
and figures. The text should complement and not repeat what is described in the illustrations.
Discussion: It should be limited to the data obtained and the results achieved, emphasizing new
and important aspects observed in the study and discussing the agreements and disagreements with
other studies already published.
Conclusion: should correspond to the objectives and hypotheses of the study, based on the results
and discussion, consistent with the title, proposition and method.
Theoretical study: analysis of theoretical studies, leading to questioning existing models and elaborating hypothesis for future research. Limited to 15 pages. About maximum 36,000 characters with spaces.
Form and preparation of manuscripts
Texts sent in Portuguese should be written according to the New Spelling Agreement which became effective in January 2009. Size A4, with lines of 1.5 cm space, source arial, size 12, and margins:
top and left 3 cm, bottom and right margins 2cm.
Identification page: must contain the title ( maximum 16 words) in Portuguese,
English and Spanish, without abbreviations and acronyms; name (s) (s)author (s) indicating in
the footnote the position he holds (m), the institution to which it belongs (m), qualifications and
vocational training, address (city, state and country) to exchange correspondence, including e-mail,
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institutional preference, and telephone. If the article is based on a thesis or dissertation, indicate the
title, the name of the institution and the year of defense.
Quotes NBR 10520: 2002 - System author-date - this system, provided the source is made: a) by
each author’s last name or the name of each responsible entity until the first punctuation mark, followed (s) of the publication date of and document (s) page (s) of service in the case of direct quotation,
separated by a comma and enclosed in parentheses;
Footnotes - should be avoided and used when extremely needed. They should be listed in numerical order;
Depositions - sentences or paragraphs said the research subjects should follow the same rule
quotes, as the quotes and indentation (4 cm beyond the margins) using the author’s system date;
Illustrations - tables, charts and figures should have a brief title, be numbered consecutively with
Arabic numerals in the order they are inserted in the text, limited to five in the set. Except tables and
charts, all illustrations should be designated as figures. Tables should include only essential data,
avoiding very long tables, do not use internal horizontal or vertical lines, they shall follow the procedures of the IBGE. The notes should be placed at the table footnotes and not in the header or title.
When the table or figure are taken from another job, the original source must be mentioned. Must be
in resolution of 300 dpi, color, in digital format (jpg) and will be posted on the magazine’s website as
a complementary document. To see: structure and standards;
Tables - in more than 300 dpi resolution, color, in digital format (jpg) and will be posted on the
magazine’s website as a complementary document. To see: structure and standards;
Figures ( photos, drawings, graphics etc.) - will be published without identifying the subject, unless accompanied by written permission of disclosure for scientific purposes. The figures should not
repeat data described in tables. Must be in resolution of 300 dpi, color, in digital format (jpg) and will
be posted on the magazine’s website as a complementary document. To see: structure and standards;
Appendices and attachments - They should be avoided.
Thanks - contributions from people who provided intellectual collaboration to work as scientific advice, critical review of the research, data collection, among others, but do not fulfill the requirements to participate in authorship, be included in the “Acknowledgments” at the end of work,
provided there express permission of the nominees. It may also be mentioned, the institutions that
provided support, technical assistance and other aid.
Errata: after publication of the article, the authors identify the need for wrong shall send it to the
Editor by email.
Abstract: must be presented in Portuguese (summary), English ( abstract) and Spanish ( summaries), with up to 250 words, explaining the purpose of the research, methods, results and conclusions,
based on the NBR 6028.
Key words: should be given three to six key words to identify the subject of the work, following the
language of summaries: Portuguese (Descriptors), English (Descriptors), Spanish (Descriptors) and
French (Mots- Clés), taken from adopted vocabularies . In the case of Health Sciences Descriptors,
use the DeCS (Health Sciences Descriptors), elaborated by BIREME and / or (MeSH) Medical Subject
Headings, prepared by the NLM (National Library of Medicine).

5-RULES ABNT
ABNT. NBR 6022: Information and documentation - Article in printed scientific periodical - presentation. Rio de Janeiro, 2003.
ABNT. NBR 6023: information and documentation (references - Development)
ABNT. NBR 6028: summaries. Rio de Janeiro, 1990.
ABNT. NBR 14724: Information and documentation - academic papers - presentation. Rio de Janeiro, 2002. (pre-textual information, textual information and post-textual information)
ABNT. NBR 10520: Information and documentation - Quote on documents - presentation. Rio de
Janeiro, 2002.
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References: References of paper and electronic documents should be standardized according to the
ABNT Standards 6023/2002 and health. It is recommended that the number of results does not exceed
20. It is suggested include those strictly pertinent to the problem addressed and avoid adding excessive
number of references in the same reference. The accuracy of references is the responsibility of the authors.

6 - CONDITIONS FOR SUBMISSION
As part of the submission process, authors are required to check the conformity of the submission in respect of all the items listed below. Submissions that do not comply with the rules will be returned to authors.
The contribution is original and unpublished, and is not being evaluated for publication by another journal; otherwise, it must be justified in “Comments to the Editor.”
The submission file is in Microsoft Word format. URLs for the references have been possible.
Texts sent in Portuguese should be written according to the New Spelling Agreement which became effective in January 2009. Size A4, with space between lines 1.5cm, Arial, size 12, and margins:
top and left 3 cm, margins 2cm bottom and right.
The text adheres to the stylistic and bibliographic requirements outlined in the Author Guidelines,
on page About the Journal.
In case of submission to a section with peer review (ex .: articles), the instructions available in
Ensuring blind evaluation by peers were followed.
7 - DECLARATION OF COPYRIGHT
THE Scientific journal Interfaces - Right, It offers free and immediate to its content on the principle that freely available scientific knowledge contributes to the democratization of knowledge. Thus,
when submitting the original authors grant the publishing rights to the magazine. The author (a)
recognizes this as having (a) the copyright and it permits their free use by readers and can be, as well
as read, downloaded, copied, distributed and printed from when the source is cited.
8 - PRIVACY POLICY
The names and email addresses entered in this journal will be used exclusively for the services
provided by this publication and is not available for other purposes or to third parties.
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