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CHAMADA DE ARTIGOS CIENTÍFICOS E RESENHAS PARA A RESOLUÇÃO - REVISTA DE 
DIREITO E CIÊNCIAS GERENCIAIS – VOL. 6. N. 5 - ISSN: 2525-9245. 

 

O Corpo Editorial da Revista Resolução – Revista de Direito e Ciências Gerenciais convida a todos os 
interessados para o envio de trabalhos, na forma de artigos científicos ou resenhas, a fim de compor o 
vol. 06. N. 05. Dez/2021.  

O foco da Resolução é a divulgação da pesquisa na área de direito e ciências gerenciais. 

 

1. Do envio dos trabalhos científicos  

1.1. A chamada de artigos científicos e resenhas para compor a Resolução está aberta a todos os 
interessados, segundo critérios estabelecidos neste edital e no link da Revista, disponível em    
http://www.fac.br/revista/index.php/revista.   

1.2. A inscrição dos artigos será realizada via cadastro no site (link nova submissão) do dia 10 de 
setembro de 2021 a 30 de novembro de 2021. 

1.3. Serão aceitos trabalhos de autores com titulação mínima de mestre e também de alunos de graduação 
e pós-graduação, desde que em coautoria com autores com titulação mínima de mestre. 

1.4 Cada autor poderá submeter até dois artigos por edição da Resolução. 

2. Condições para submissão 

2.1 A contribuição deve ser original e inédita, não sendo avaliada para publicação por outra revista.  

2.2 Os arquivos para submissão deverão estar em formato Microsoft Word, RFT ou PDF (desde que não 
ultrapassem 2 Mb). 

2.3 URLs (Uniform Resource Locator) para as referências devem ser informadas quando necessário. 

2.4 O texto deve conter título e resumo em língua estrangeira, estar em espaço 1,5 linhas; fonte 12-
pontos; empregar itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); figuras e tabelas devem 
estar inseridas no texto e não no final do documento, como anexos. 

2.5 O texto deve seguir os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em "NORMAS 
TÉCNICAS DA FAC". 

2.6 A identificação de autoria do trabalho deve ser removida do arquivo e da opção propriedades no 
word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, conforme instruções disponíveis no Manual 
de Normas Técnicas da FAC.  
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3. Da seleção dos trabalhos  

3.1. Os trabalhos serão submetidos à apreciação dos organizadores, que avaliarão o trabalho de acordo 
com a qualidade acadêmica dos artigos e resenhas, bem como a originalidade do tema e sua pertinência. 

4. Da divulgação do resultado de seleção  

4.1. O resultado da avaliação dos trabalhos enviados será feito através do e-mail cadastrado e no próprio 
acesso ao usuário no link http://www.fac.br/revista/index.php/revista.   

5. Disposições Finais  

5.1. Os trabalhos que não atenderem os requisitos formais deste Edital serão indeferidos; 

5.2. Quaisquer situações omissas não previstas por este Edital, bem como quaisquer dúvidas 
relacionadas à interpretação de suas disposições, serão analisadas e julgadas pelos organizadores.   

 

Curvelo, 10 de setembro de 2021. 

 
 

Frederico Martins e Silva  
Diretor da Faculdade Arquidiocesana de Pirapora – FAP 

 

 


