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EDITAL N° 01/ 2016 
PARA PUBLICAÇÃO DA “FADIVA - REVISTA JURÍDICA”  

 
 
A Faculdade de Direito de Varginha através da Coordenação do Núcleo de 

Pesquisa e Monografia dando continuidade ao PROGRAMA DE INCENTIVO 

A PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA, torna público o presente Edital e convida os 

Professores e egressos da FADIVA e outros Profissionais do ramo jurídico a 

remeter artigos científicos para publicação na Revista Jurídica da Faculdade de 

Direito de Varginha. 

A Revista Jurídica impressa da Faculdade de Direito de Varginha tem como 

finalidade a publicação de um periódico anual de produção científica, inédita, 

contribuição gratuita dos professores, egressos e parceiros da área jurídica.  

 

1 Objetivos 

 Propiciar à comunidade acadêmica interna e externa um espaço destinado 

ao fomento da pesquisa em todas as áreas do Direito.  

 Incentivar a criação e a divulgação do conhecimento na área jurídica entre 

professores e Ex-alunos de forma a estimular o debate acadêmico e 

científico. 

 Transformar a revista em um canal aberto de diálogo entre Ex-alunos e 

professores da Instituição estimulando a criatividade, o espírito crítico e o 

aprofundamento nos estudos e leituras na área do Direito. 

 



2 Política Editoral 

A Revista Jurídica possui uma Coordenação Editorial que tem a função de analisar 

e aprovar os artigos a serem publicados na Revista. 

A política editorial da RJ prevê a publicação de Artigos científicos originais que 

possam contribuir para a formação acadêmica, estimulando a criatividade e o 

espírito crítico dos seus leitores e a transferência de conhecimento científico e 

pedagógico gerado nas atividades de pesquisa, ensino, extensão e pós-

graduação. 

 

3 Público alvo 

Professores pesquisadores da FADIVA, egressos e demais parceiros da área 

jurídica. A revista está aberta aos profissionais de Direito que atuam em outras 

esferas jurídicas da nossa sociedade. 

 

4 Orientações Gerais 

Os textos devem ser artigos originais, redigidos em Português; 

Os trabalhos deverão ser redigidos em linguagem técnica, com extensão mínima 

de 05 a 30 laudas, no máximo. O Conselho Editorial reserva-se no direito de não 

publicar os trabalhos que não observem os referidos parâmetros, ou cuja temática 

não seja pertinente aos objetivos da Revista. 

Os trabalhos serão submetidos para a apreciação do Conselho Editorial da 

Revista que, mediante publicação o autor será imediatamente informado, via e-

mail, sem o compromisso de devolução dos originais.  

Os artigos serão examinados pelos consultores levando-se em consideração: 

a) relevância científica; 

b) originalidade do trabalho na doutrina brasileira e internacional; 

c) fundamentação teórica e prática; 

d) precisão técnico-científica do conteúdo apresentado. 

Cada texto receberá um parecer contendo as seguintes recomendações: 

a) indicar para publicação; 



b) indicar para publicação, desde que efetuadas as revisões indicadas pelos 

consultores; 

c) negar a publicação 

As informações e conceitos emitidos em artigos assinados são de inteira 

responsabilidade de seus autores.  

Todos os artigos deverão estar obrigatoriamente, formatados conforme as normas 

de publicação estabelecidas pelo corpo editorial da Revista Jurídica da Faculdade 

de Direito de Varginha, disponíveis no anexo deste Edital. 

Os autores são responsáveis pelos conceitos e informações contidos nos 

trabalhos enviados para publicação. 

 

5 CALENDÁRIO 

As propostas deverão ser encaminhadas através do site da Revista Jurídica 

(monografia@fadiva.edu.br) até o dia 15 de junho de 2016, data a partir da qual 

não serão aceitos novos encaminhamentos para esse Edital.  

Obrigatoriamente deverá constar o e-mail e um pequeno currículo do autor 

do trabalho . 

 

6 ENCAMINHAMENTO DAS PROPOSTAS 

Os artigos deverão ser encaminhados para o e-mail da Fadiva e dos 

coordenadores da revista eletrônica, Profª Ms. Maria Auxiliadora Pinto Coelho 

Frota – (monografia@fadiva.edu.br). Os artigos deverão observar os seguintes 

parâmetros: 

a) seguir as normas da ABNT 

b)  corpo do texto, observadas as normas de redação de artigo científico, de 

acordo com as normas da ABNT. 

 

                                                      ANEXO 

NORMAS PARA A APRESENTAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Apresentação dos originais:  

mailto:monografia@fadiva.edu.br
mailto:monografia@fadiva.edu.br


Deverão ser submetidos através do sistema de editoração On-Line (editor de 

texto Word), nas seguintes normas: 

Formato: A4, posição vertical; 

Fonte: arial 

Corpo: 12 

Alinhamento: Justificado, sem separação de sílabas 

Entre linhas: Espaçamento um e meio (1,5) 

Parágrafo: 1,5 cm 

Margens: Superior e esquerda – 3 cm; Inferior e direita – 2 cm 

Os artigos deverão ser publicados em português 

Os artigos deverão conter as seguintes partes, na seguinte ordem: 

• Título 

• Autor (qualificação do autor em nota de rodapé) Fonte: 10; espaço simples 

• Titulação do autor e e-mail 

* Resumo em português e inglês (até 200 caracteres) Fonte: 10; espaço 

simples 

• Indicação de três palavras-chave ou expressões do texto em português 

• Sumário 

• Introdução 

• Desenvolvimento do tema 

• Considerações finais 

• Notas explicativas (opcional) 

• Referências 

*Os artigos deverão ser precedidos por um breve resumo (até 200 caracteres, no 

máximo) em português o qual destacará as principais questões discutidas no 

trabalho. 

Os trabalhos deverão ser precedidos, igualmente, de palavras-chave que devem 

exprimir as principais idéias abordadas no trabalho, em português. 

As Referências deverão ser em ordem alfabética, obedecendo às normas da 

ABNT, devendo conter as obras citadas no texto. A exatidão dos dados fornecidos 

é de responsabilidade do autor. 



Os direitos autorais, dos artigos publicados na Revista, são do autor e da Fadiva 

Revista Juridica  com os direitos de primeira publicação para a Revista. Os 

artigos são de uso gratuito, com atribuições próprias, com aplicações educacionais 

e não comerciais. 

 Referência Bibliográfica básica deve conter: 

Sobrenome do autor em letras maiúsculas; vírgula; nome do autor em letras 

minúsculas; ponto; título da obra em negrito; ponto; número da edição (a partir da 

segunda); ponto; local; dois pontos; editora; vírgula; ano da publicação; ponto. 

 

Varginha, 3 de março de 2016 

Profª Ms. Maria Auxiliadora Pinto Coelho Frota 

Coordenadora do Núcleo de Pesquisa e Monografia 

Conselho Editorial da Revista Jurídica 

 


