NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA POPULUS

Linha Editorial
A Revista Populus objetiva a formação de um ambiente de permanente discussão
acadêmica na seara do Direito Eleitoral e nas áreas do conhecimento que o circundam,
como a Ciência Política, a Filosofia Política e a Sociologia Política, mediante a divulgação
de artigos de juristas, cientistas sociais, filósofos, operadores do direito e acadêmicos sobre
temas que vicejam no cenário político-eleitoral.
Periodicidade
A Revista Populus tem, a partir de 2018, periodicidade semestral.
Registro no IBICT
ISSN: 2446-9319
Convocação de artigos em chamada permanente
1. A Escola Judiciária Eleitoral da Bahia recepciona, em chamada permanente, artigos para
publicação na Revista Populus.
2. As submissões deverão seguir as diretrizes da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT) e as normas editoriais contidas neste documento.
Normas de submissão
1. O artigo enviado para publicação na Revista Populus deverá ser inédito. Após a
publicação, o trabalho poderá ser publicado em outros veículos, desde que citando a
publicação original como fonte.
2. A submissão do artigo pode ser feita mediante o e-mail eje@tre-ba.jus.br.
3. Será necessário o envio, com o artigo, do Termo de submissão, declaração de ineditismo
e autorização para publicação, assinada digitalmente ou devidamente digitalizada, pelo
autor ou autores, conforme formulário específico que se encontra na página eje.treba.jus.br.
3.1. Em caso de coautoria, serão aceitos trabalhos com, no máximo, 3 (três) autores.
4. Após a análise prévia por parte dos editores (desk review), relativa à adequação do texto
à linha editorial, o artigo será submetido a dupla avaliação cega (double blind review), feita
por avaliadores ad doc. Caso haja pareceres conflitantes, o trabalho será submetido a um
terceiro avaliador.
4.1. Os artigos serão avaliados considerando os seguintes critérios: a) estrutura do
trabalho (introdução, referencial teórico e conclusão); b) base conceitual satisfatória,
adequação entre os objetivos, metodologia utilizada e conclusão do trabalho; c) observância
das normas de publicação; e d) necessidade de uma revisão ortográfica e gramatical. Ao
final, o avaliador poderá concluir pela publicação ou não ou, ainda, pela publicação, desde
que o autor faça as alterações sugeridas.
4.2. A critério dos editores responsáveis, poderão ser publicados artigos de autores
convidados que não se submeterão ao procedimento de avaliação, podendo também não ser
inéditos.

5. As opiniões emitidas pelo autor serão de sua exclusiva responsabilidade, não
representando o entendimento da Escola Judiciária Eleitoral da Bahia.
6. Não será devida qualquer remuneração autoral, cabendo, entretanto, a entrega gratuita, ao
autor, de um exemplar da Revista Populus em que foi publicado seu trabalho, como
contrapartida pela licença de sua publicação.
7. O artigo pode ser redigido em português, inglês, espanhol, francês ou italiano e deverá
conter como elementos pré-textuais:
7.1. título em português e em inglês, centralizado e destacado em negrito,
utilizando-se a fonte Times New Roman, tamanho 13;
7.2. se o texto for redigido em espanhol, francês ou italiano, deverá ainda conter o
título nesse idioma;
7.3. o título será separado do subtítulo, se houver, utilizando-se dois pontos ou
diferenciação tipográfica;
7.4. resumo que sintetize o tema discutido, no idioma do texto, em português e em
inglês (abstract), redigido em parágrafo único (100 a 250 palavras), seguido de 05
(cinco), palavras-chave (keywords) para efeito de indexação bibliográfica.
8. O texto deverá ser, obrigatoriamente, estruturado com introdução, desenvolvimento e
conclusão, considerando-se que:
8.1. a introdução conterá a delimitação do assunto tratado e os objetivos do trabalho;
8.2. o desenvolvimento abrangerá a exposição ordenada e pormenorizada do assunto
tratado, com suporte bibliográfico adequado;
8.3. a conclusão conterá a resposta correspondente aos objetivos propostos.
9. As seções do texto deverão conter numeração progressiva, conforme a NBR 6024.
10. O artigo submetido deverá ser produzido entre 20 e 30 laudas (incluindo o texto e as
referências bibliográficas), redigido em formato de papel A4, com fonte Times New
Roman, tamanho 12, parágrafos justificados, espaçamento entre linhas 1,5, obedecidas as
seguintes margens: superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2,0 cm.
10.1. A possibilidade de publicação de textos com mais de 30 páginas será avaliada
pelos editores.
10.2. Todo destaque que se queira dar ao texto deverá ser feito com o uso de itálico,
evitando-se o uso de palavras em negrito ou sublinhadas.
10.3. As notas de referência, bem como as notas explicativas, deverão ser indicadas
pelo sistema numérico, consistente em numeração única e consecutiva, em algarismos
arábicos, correlacionada com os registros no rodapé da página, conforme a NBR
10520.
10.4. Citações de outros autores contendo até três linhas deverão ser feitas entre
aspas, no corpo do texto, sem uso de itálico. As citações que superarem três linhas
deverão estar em parágrafo próprio, com recuo de 4,0 cm, fonte Times New Roman,
tamanho 11, sem aspas.
10.5. Nas notas de rodapé, deverá ser usada a fonte Times New Roman, tamanho 10,
com espaçamento simples.
10.6. Todas as fontes citadas no texto serão reunidas no final do artigo em ordem
alfabética, sob o título “REFERÊNCIAS”, respeitando-se as diretrizes contidas na
NBR 6023.
11. Para auxiliar na formatação do artigo, recomenda-se consulta às normas de informação
e documentação da ABNT abaixo relacionadas:

a) NBR 6022 – Apresentação de artigos em periódicos;
b) NBR 6023 – Referências;
c) NBR 6024 – Numeração progressiva das seções de um documento;
d) NBR 6028 – Resumo;
e) NBR 10520 – Citação.
12. A coordenação da Revista Populus ficará à disposição dos autores, sempre que
pretenderem obter informações acerca do andamento do processo de análise editorial dos
trabalhos encaminhados, por meio do correio eletrônico eje@tre-ba.jus.br.
13. Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial da Revista.

TERMO DE SUBMISSÃO DE ARTIGO PARA A REVISTA POPULUS
ACOMPANHADO DA DECLARAÇÃO DE INEDITISMO E DA AUTORIZACÃO PARA PUBLICAÇÃO

Eu, ______________________________________________________, residente
na __________________________________________________________________________
___________________________________________(Rua/Nº/Bairro/Cidade/Estado/CEP/PAÍS),
telefone ( ) _________, celular ( ) ___________, e-mail ____________________________,
integrante da Instituição ________________________________________________________,
na condição de ________________________, submeto à REVISTA POPULUS (ISSN 24469319), o artigo intitulado _______________________________________________________,
para avaliação.
Declaro que o artigo é uma obra original e inédita e não está sendo avaliada
para publicação e apresentação por outra revista e/ou evento científico.
Se o artigo for aprovado, autorizo à Revista Populus, criada e mantida pela
Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Regional Eleitoral da Bahia, a sua publicação, em
conformidade com as normas pré-estabelecidas.
__________________________________________________________________
(Cidade/Estado/CEP/PAÍS, data)

_________________________________________________________________
ASSINATURA

