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1º. EDITAL DE CHAMAMENTO DE ARTIGOS  DAS COMISSÕES TEMÁTICAS - 2021 

 
Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal 

 
 

A Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Distrito Federal, 
CONVOCA todos os Presidentes das Comissões Temáticas da OAB/DF e Subseções 
para apresentarem artigos informativos sobre os principais temas, debates e 
projetos enfrentados no âmbito das referidas comissões, conforme as seguintes 
diretrizes.  

 
Os artigos de natureza informativa deverão ser confeccionados 

pelos respectivos membro (s) ou grupos das comissões até o dia 28 de junho de 

2021, submetidos exclusivamente por e-mail à Secretaria-Geral das Comissões 

(SGD). 

  Somente serão recebidos os artigos enviados pelos Presidentes das 

Comissões da Seccional OAB/DF e, no caso das Subseções, pelos respectivos 

Presidentes das Subseções, que deverão ser enviados para os seguintes e-mails: 

 

1) Comissões da Seccional OAB/DF – e-mail: 

oabdf360.revista@gmail.com; 

2) Comissões das Subseções OAB/DF – e-mail: 

oabdf360.subsecao.revista@gmail.com  

 

Desta forma, fica condicionada a publicação ao cumprimento das 

seguintes regras técnicas de formatação, a saber:  

1. Tamanho da Folha: A4 (21cm x 29,7cm), com margens esquerda 

e superior de 3cm, direita e inferior de 2cm;  

2. Formato do Arquivo: .doc, .docx; 
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3. Fonte: Times New Roman, tamanho 12pt, com destaques apenas 

em itálico, sendo vedado o uso de negritos e sublinhados;  

4. Parágrafo: espaçamento entre parágrafos: 0pt (anterior e  

posterior); espaçamento entre linhas: 1,5pt; alinhamento 

justificado; recuo da primeira linha: 1,25cm;  

5. Número de Páginas: de 01 (uma) a 04 (quatro) laudas, incluindo 

bibliografia;  

6. Título do Artigo: Centralizado, em negrito; espaçamento simples 

entre linhas;  

7. Nome completo da comissão: Alinhamento à esquerda, sem 

recuo; espaçamento simples entre linhas; numeração progressiva a 

critério do (s) autor (es);  

8. Referências: em nota de rodapé, numeradas sequencialmente 

em algarismos arábicos, com bibliografia completa ao final do 

trabalho, sendo vedado o uso de notas de fim e do modelo 

autor/data;  

9. Identificação do (s) autor (es): (i) Nome completo do (s) autor 

(es); (ii) Formação; (iii) Endereço para correspondência;  

10. Foto dos do (s) autor (es): em formato vertical, devendo ser 

anexada (as) no final no texto Word;  

Observação: não serão aceitas fotos enviadas separadamente.  

11. Os artigos deverão ter cunho informativo, englobando projetos 

e eventos realizados, bem como sobre temas atuais e debatidos, 

etc;  

12. Os artigos assinados são de responsabilidade exclusiva do (s) 

autor (es).  
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  Por fim, conforme extensão limitada dos textos, neste 1º Edital de 

2021, serão contemplados 60 (sessenta) artigos da Seccional e 60 (sessenta) artigos 

das Subseções, o que poderá dar ensejo a mais de um volume da revista eletrônica.   

  

Atenciosamente, 

 

Andrea Saboia de Arruda 
Secretária-Geral Adjunta 

Coordenadora das Comissões Temáticas da OAB/DF 
Projeto OAB/DF 360 graus 

 
 
  


