EDITAL SUP No. 004/2014
CHAMADA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS PARA
PUBLICAÇÃO NA REVISTA DIREITO E
SOCIEDADE: REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS
DOS CURSOS DE DIREITO E DE SERVIÇO
SOCIAL
DA
FUNDAÇÃO
EDUCACIONAL
MACHADO DE ASSIS - FEMA.

A Supervisora Acadêmica das Faculdades Integradas
Machado de Assis – FEMA, mantidas pela Fundação
Educacional Machado de Assis, no uso das suas
prerrogativas institucionais e legais, e, considerando o
que determina o Art. 11 do Regimento Unificado das
Faculdades, torna público o seguinte:

EDITAL
CHAMADA DE TRABALHOS CIENTÍFICOS
REVISTA DIREITO E SOCIEDADE: REFLEXÕES CONTEMPORÂNEAS.

PRAZO: 25 DE MARÇO DE 2015.

O Comitê Editorial da Revista Direito e Sociedade: reflexões contemporâneas, das Faculdades
Integradas Machado de Assis (FEMA), comunica a abertura do processo de seleção de trabalhos
científicos para a quinta edição do periódico.
1 A Revista terá periodicidade semestral e será veiculada na forma digital.
2 O objetivo primordial do periódico é a ampliação dos canais de reflexão crítica e interação
entre a comunidade acadêmica interessada na temática dos Direitos Humanos, Estado e Políticas
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Públicas, gerando um espaço para a reflexão acerca das aproximações e distanciamentos no
tratamento de temas recorrentes para pesquisadores do Direito e do Serviço Social.
3 O público alvo são professores e alunos ligados à área das Ciências Sociais e Humanas e
áreas afins, bem como toda a comunidade acadêmica interessada na temática proposta.
4 Os trabalhos submetidos deverão ser inéditos e a sua aceitação dependerá da observância
dos critérios de adequação temática à publicação e da qualidade científica atestada pelo Conselho
Consultivo e por um processo anônimo de avaliação por pares – blind peer review –, bem como do
cumprimento das normas de formatação aqui dispostas. Os originais não aproveitados não serão
devolvidos, resguardando o direito dos autores de divulgá-los em outros espaços editoriais.
5 Orientações para a submissão de trabalhos:
5.1 Os trabalhos científicos poderão ser artigos de divulgação científica e resenhas,
devendo ser enviados para o e-mail: revistadireitoesociedade@fema.com.br, com cópia para
marciakraemer@fema.com.br, no formato Word Doc ou compatível. Os trabalhos serão
encaminhados em duas vias digitalizadas, sendo uma com identificação e a outra sem
identificação do(a)(s) autor(a)(es).
5.2 Os artigos de divulgação científica1 deverão ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo
20 (vinte) páginas e as resenhas2 deverão ter no máximo 05 (cinco) páginas.
5.3 Os trabalhos deverão ser submetidos, observando os seguintes padrões de
formatação:
a) Formato: A4, posição vertical;
b) Margens: Superior e Esquerda - 3,0 cm; Inferior e Direita - 2,0 cm;
c) Fonte: Arial, estilo normal, cor preta;
d) Tamanho da Fonte: 12 para o corpo do trabalho e 10 para notas de rodapé e citações
diretas longas;
e) Alinhamento: Justificado;
f) Parágrafos: 1,25 cm a partir da margem esquerda do texto.

1Acessar

Modelo Instrutivo de Artigo Científico no seguinte endereço:
content/uploads/2014/05/pdf_guiaformatacao_artigocientifico.pdf
2Acessar
Modelo Instrutivo de Resenha Acadêmica no seguinte endereço:
content/uploads/2014/04/pdf_guia_modeloresenha.pdf
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g) Espaçamento entre linhas: espaço 1,5 no corpo do texto; espaço simples no título, nos
dados de autoria, no resumo e nas palavras-chave, nas notas de rodapé, nas citações
diretas longas e nas Referências.
5.4 Os trabalhos deverão ser apresentados na seguinte sequência:
Título: centralizado, letras maiúsculas e em negrito, espaço simples.
Autor(es): nome(s) completos(s) sem abreviatura(s), letras maiúsculas somente para as
iniciais, uma linha abaixo do título à direita, indicando, em nota de rodapé, a instituição a
que pertence(m), cidade, país, titularidade acadêmica e funcional, além de correio eletrônico
(espaço simples);
Resumo: em português, máximo 250 palavras. Título em maiúscula, centralizado e negrito.
Palavras-chave: em português, de duas a quatro, separadas por hífen.
Resumo: em espanhol ou em inglês, máximo 250 palavras. Título em maiúscula, centralizado
e negrito.
Palavras-chave: em espanhol ou em inglês, de duas a quatro, separadas por hífen.
Introdução: título sem número, centralizado, letras maiúsculas e em negrito.
Desenvolvimento: podendo ser dividido em seções e subseções, alinhadas à esquerda e que
deverão observar a seguinte apresentação:
a) seção primária: título numerado, em letras maiúsculas e em negrito;
b) seções secundárias: título numerado, em letras maiúsculas e sem negrito;
c) seções terciárias: título numerado, em letras minúsculas (excetuando-se a primeira), com
negrito.
d) seções quaternárias: título numerado, em letras minúsculas (excetuando-se a primeira), sem
negrito.
e) seções quinárias: título numerado, em letras minúsculas (excetuando-se a primeira), em
itálico.
Conclusão: centralizado, letras maiúsculas e em negrito.
Referências: deverão ser apresentadas em ordem alfabética, obedecendo às normas da
ABNT-NBR 6023/2002, devendo conter SOMENTE as obras referidas no texto.
5.6 As citações no corpo do texto e as notas explicativas deverão seguir o sistema autor/data,
observando as normas da ABNT-NBR 10520/2002.
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5.7 Tabelas, ilustrações (fotografias, desenhos, gráficos, etc) e anexos devem vir prontos para
serem impressos, dentro do padrão geral do texto e no espaço a eles destinado pelo(s)
autor(es).
5.8 O(s) autor(es), ao submeterem o(s) trabalho(s) à apreciação editorial, cederão os direitos
autorais unicamente para fins de publicação e difusão do trabalho submetido à Revista
Direito e Sociedade: reflexões contemporâneas, mediante Termo de Cessão de Direitos
Autorais.
DÊ-SE CIÊNCIA, PUBLIQUE-SE E CUMPRA-SE.

Santa Rosa, 29 de dezembro de 2014.

Prof.ª Ms. BIANCA TAMS DIEHL
Coordenadora do Curso de Direito - FEMA

Prof.ª Dr.ª MÁRCIA ADRIANA DIAS KRAEMER
Coordenadora do Núcleo de Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão - NPPGE/FEMA

Prof.ª Ms. BIANCA SCAGLIONI LETZOW
Supervisora Acadêmica das Faculdades Integradas Machado de Assis – FEMA
Mantidas pela Fundação Educacional Machado de Assis
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