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CHAMADA DE ARTIGOS 
 
 

O Conselho Executivo da Revista Eletrônica da Faculdade de Direito de 
Conselheiro Lafaiete: ATHENASATHENASATHENASATHENAS: Revista de Direito, Filosofia e Política, comunica 
que se encontra aberta a oportunidade para remessa de artigos científicos que, 
submetidos à análise e aprovados, constarão dentre as matérias publicadas no 
vol. I, Ano VII, da Revista, referente ao ano de 2018, com previsão de publicação 
em dezembro de 2018. 
 
 

Normas para os colaboradores 
 
1. Para possível inclusão na próxima edição, os artigos devem ser enviados por correio 
eletrônico: revista@fdcl.edu.br, até o dia 31 de outubro de 2018 e devem obedecer 
estritamente as normas de publicação, presentes no item 3. 
 
2. A Revista é uma publicação anual por meio eletrônico, estando disponível em 
endereço da World Wide Web, inserido no site da FDCL. Outras formas de publicação e 
divulgação que porventura se desenvolvam também serão repassados aos autores.  
 
3. Os artigos enviados à Revista serão submetidos ao Conselho Editorial, cabendo a 
este um juízo sobre a sua publicação. Apenas os autores dos artigos selecionados 
serão comunicados sobre a aceitação dos textos. Os demais, se o quiserem, 
poderão se informar junto ao órgão de expediente da Revista. 
 
4. O(s) autor(es) ou coautor(es) deverá(ao) preencher, assinar e enviar o documento de 
cessão de direitos autorais (conforme modelo anexo) devidamente digitalizado quando 
do envio do texto. 
 

Normas de publicação 
 

1. Os artigos deverão conter obrigatoriamente no cabeçalho:  
 

a) título em português e em uma língua estrangeira, admitidas: 
francês, espanhol e inglês;  
b) resumo de no máximo 250 palavras em português e na mesma 
língua estrangeira do título, em fonte 11; e  
c) no máximo 5 palavras-chave em português e na mesma língua 
estrangeira escolhida, com mesmo padrão de fonte. 
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2. Os artigos devem ser elaborados, preferencialmente, no Microsoft Word, 
mínimo de 10 (dez) e máximo de 25 (vinte e cinco) páginas. 
 
3. Texto digitado em espaçamento 1,5, em Arial, corpo 12, formatados em 
folha A4, com margens: esquerda e superior de 3 centímetros e inferior e 
direita de 2 centímetros. 
 
4. As notas explicativas devem ser postas no rodapé do texto, numeradas em 
sequência e em corpo 10 (justificado). 
 
5. A primeira nota deve trazer um breve currículo do autor, ligando-se ao seu 
nome no cabeçalho do texto. Inserir, também, o link para identificação 
eletrônica do Curriculum Lattes. 
 
6. Citações: até três linhas, serem inseridas diretamente no texto, entre 
aspas, com indicação do autor, ano e página (modelo autor/data); as que 
forem a partir de 4 linhas devem ser destacadas com recuo à esquerda com 4 
centímetros , em corpo 10, com indicação do autor, ano e página. (modelo 
autor/data)  
 
7. As referências bibliográficas ou outras deverão vir no final do texto, de 
acordo com as normas da ABNT. As referências serão compostas pelos 
textos efetivamente citados no artigo. Demais referências devem ser 
colocadas sob o título “bibliografia”. 

 
Outras Observações 

 
1. Artigos que precisarem de adequações de conteúdo serão reencaminhados 
aos autores para correção, que deve se realizar no prazo impreterível de 3 
(três) dias. 
 
2. Os textos são de inteira responsabilidade dos seus autores, não refletindo a 
opinião dos Conselhos Executivo e Editorial e, de modo que à Revista e aos 
membros de seus Conselhos não cabem qualquer responsabilidade pelas 
opiniões presentes nos artigos. 

 
 
A Revista agradece a seus colaboradores e coloca-se à disposição para sanar quaisquer 
dúvidas através do e-mail elencado acima. 
 
Aguardamos a participação de todos!  
 
Atenciosamente, 
 

Conselho Executivo de 
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