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EDITAL n. 01/2017  

REVISTA DO CURSO DE DIREITO DA FACIPLAC 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO NA 

REVISTA DO CURSO DE DIREITO DA FACIPLAC 

 

A Coordenação da Revista do Curso de Direito da Faciplac torna público o presente Edital 

de abertura de prazo para submissão de artigos científicos na área da Ciência do Direito visando a 

publicação no próximo número da Revista do Curso de Direito da Faciplac (ISSN 2179-2097). 

A Revista do Curso de Direito da Faciplac é uma publicação organizada pela Faculdade 

de Direito da Faciplac e objetiva contribuir para a divulgação da pesquisa na área da Ciência do 

Direito, bem como promover a formação e capacitação docente e discente. 

1. Perfil dos Autores 

Os autores poderão ser docentes e discentes pesquisadores na área da Ciência do Direito 

em geral. 

2. Período de envio 

Os artigos científicos serão recebidos entre os dias 01 a 31 de maio de 2017. 

3. Formas de envio 

O artigo científico deverá ser enviado para o seguinte endereço eletrônico: 

revista.direito@faciplac.edu.br 

4. Normas gerais de publicação 

4.1. O artigo científico deve ser original e inédito, não se admitindo pendência de publicação em 

outro periódico acadêmico ou qualquer veículo de comunicação comercial, seja em mídia 

impressa ou eletrônica; 

4.2. A responsabilidade pelos artigos científicos, textos e opiniões enviados à Revista do Curso 

de Direito da Faciplac é responsabilidade exclusiva de seu autor e a submissão se traduz na 

autorização para sua publicação neste periódico; 

4.3. O artigo científico deve ter no mínimo 15 (quinze) e máximo 40 (quarenta) páginas; 

Resumo de 150 (cento e cinqüenta) a 500 (quinhentas) palavras em língua portuguesa e em outro 

idioma, preferencialmente em inglês; 

4.4. Mínimo de 05 (cinco) palavras-chave em língua portuguesa e em outra língua estrangeira, 

preferencialmente em inglês; 

4.5. O artigo científico deve conter como elementos textuais a introdução, o desenvolvimento e a 

conclusão; 

4.6. A formatação deve observar as seguintes diretrizes: a) arquivo em formato Word; b) fonte: 

Times New Roman, corpo 12 (doze); c) alinhamento justificado; d) espaçamento entrelinhas 1,5; 

e) Títulos e subtítulos em caixa alta, alinhados à esquerda e em negrito; f) as margens superior e 
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inferior 2,0 (dois) cm e as laterais 3,0 (três) cm; g) Formatação do tamanho do papel A4; 

4.7. As citações no texto devem ser transcritas entre aspas duplas, no caso de citação direta, de 

até três linhas, vindo incorporada ao parágrafo. No caso de citação direta, com mais de três 

linhas, deve ser destacada do corpo do texto com recuo de 4 cm da margem esquerda, com fonte 

menor que a utilizada no texto e sem aspas; 

4.8. As referências devem seguir o formato nota de rodapé (sistema numérico completo); 

4.9. As referências deverão ser apresentadas no final do texto, organizadas em ordem alfabética e 

alinhadas à esquerda, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas - 

ABNT (NBR 6023/2002); 

4.10. O autor é exclusivamente responsável por qualquer correção ou complemento do artigo 

científico submetido à avaliação para publicação. 

5. Avaliação dos artigos científicos 

A avaliação dos artigos científicos será realizada pelo Conselho Editorial ou por 

Avaliadores Externos, observado o sistema Duplo Blind Peer Review. 

Ao Conselho Editorial fica reservado o direito de proceder às revisões gramaticais e à 

adequação dos artigos científicos às normas disciplinadas pela ABNT, caso seja necessário. 

O artigo científico enviado à Revista do Curso de Direito da Faciplac que não for 

publicado não será devolvido ao remetente. 

 

Brasília-DF, 02 de janeiro de 2017 

 

Professor Héctor Valverde Santana 
Coordenador da Revista do Curso de Direito da Faciplac 

 

 
  

 
 

 

 


