	
  

EDITAL AJUFESP Nº 02/2021 - CHAMADA DE ARTIGOS PARA
PUBLICAÇÃO NA REVISTA AJUFESP
Prorrogação de prazo

A Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul –
AJUFESP faz saber a público que foi prorrogado o prazo do edital de
chamada de artigos para integrarem a Revista AJUFESP, após seleção
conforme as regras deste Edital.
Art. 1º – O presente Edital tem por objeto selecionar e publicar, em formato
eletrônico, produções científicas de magistrados e acadêmicos na primeira
edição da Revista AJUFESP, cujo eixo temático será “Poder Judiciário em
tempos de pandemia”.
Art. 2º – Os artigos deverão ser inéditos e podem ser escritos individualmente
ou, em conjunto, por até 02 (dois) autores.
Art. 3º – Os artigos deverão conter um abstract (resumo) de até 150 palavras,
5 palavras-chaves, e o mínimo de 4.000 e o máximo de 10.000 palavras no
corpo do artigo, não incluídas as citações bibliográficas e bibliografia. As
citações deverão ser apresentadas conforme o regramento técnico atual da
ABNT.
§1º – Os artigos deverão ser escritos com a fonte Times New Roman, tamanho
12 (doze), com espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) centímetro,
margens esquerda e superior de 3 (três) centímetros e margens direita e
inferior de 2 (dois) centímetros, em formato .doc.
§2º – As figuras, tabelas e gráficos deverão ser apresentados em fonte Times
New Roman, tamanho 8 a 12.
Art. 4º – Os artigos deverão ser submetidos para o endereço
comunicacao@ajufesp.org.br, com assunto “Artigo-Revista AJUFESP”, e
contendo informações para contato com o autor (nome completo, número de
celular, e endereço de e-mail), até 15/04/2021.
Parágrafo único - Os artigos não deverão conter identificação dos autores no
seu corpo.

	
  

Art. 5º – Caberá ao Conselho Editorial, nomeado pela Portaria nº4/2020,
selecionar os artigos a serem publicados, podendo sugerir acréscimos ou
modificações.
	
  
	
  

São Paulo, 26 de março de 2021.
	
  

Otávio Henrique Martins Port
Presidente
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  	
  
	
  	
  
	
  

