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1. Elementos mínimos que o artigo deve conter 

TÍTULO, NOME DOS INTEGRANTES, RESUMO, PALAVRAS-CHAVE, INTRODUÇÃO, 

DESENVOLVIMENTO, CONSIDERAÇÕES FINAIS, REFERÊNCIAS 

 

2. Aspecto gráfico 

 O artigo deve ser enviado em formato Word. 

 Segue as mesmas regras contidas no Guia para a elaboração de trabalhos acadêmicos 

Unisal (Link: http://unisal.br/wp-content/uploads/2015/09/Guia-de-Trabalhos-

Acad%C3%AAmicos-UNISAL-2015.pdf), observadas as seguintes ressalvas: 

o Letra padrão oficial da Revista: Times New Roman 

o Tamanho mínimo de páginas: 10 (dez) de conteúdo 

 

3. Observações específicas de cada um dos elementos acima destacados 

 

3.1. Título 

 É a primeira informação a constar na página inicial, observando-se letras maiúsculas, 

negrito, tamanho 12 e alinhamento centralizado) 

 

3.2. Nome dos integrantes e minicurrículo 

 

 Aparece duas linhas após o título. 

 É centralizado e itálico 

 O minicurrículo e e-mail também é centralizado mas sem o itálico, tendo a dimensão 

máxima de três linhas. 

 Havendo mais um autor: Nome do integrante e minicurrículo de cada um são 

separados por uma linha. 

 

3.3. Resumo 

 Deve trazer uma descrição geral do conteúdo a ser discutido no trabalho, contendo o 

problema de pesquisa, objetivo, hipóteses, método empregado para a pesquisa, entre 

outras informações relevantes. 

 Número mínimo de palavras: 100 (cem) 



 Espaçamento simples 

 

2.4. Introdução 

3.5. Desenvolvimento 

 Deve-se evitar as citações diretas em demasia. 

 Fique atento para não perder o foco de seu problema de pesquisa. 

 

3.6. Considerações finais 

 Verifique se o conteúdo produzido nas etapas anteriores é capaz de conduzir às 

conclusões que você aponta nesta parte.  

3.7. Referências 

 Fique atento aos critérios na construção das referências contidos no Guia para a 

elaboração de trabalhos acadêmicos Unisal 

 

4. Deseja escrever e está com dificuldades para construir sua pesquisa? 

 O Curso de Direito do Unisal Lorena disponibiliza orientação gratuita para trabalhos 

acadêmicos com o Professor Thiago Gomes. Procure-o e agende um horário de 

atendimento de orientação. 


