COMUNICADO 07.2018

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO
REVISTA TRIBUNA JURÍDICA
O coordenador do Curso de Direito, informa aos docentes em geral e
aos discentes do 9º e 10º períodos, egressos do curso de direito da FEST,
interessados submeter artigo para publicação na Revista Tribuna Jurídica,
que se encontra aberta chamada para publicação no referido periódico,
conforme calendário abaixo.
Os artigos selecionados (no total de 15) serão publicados nas edições
dos bimestres: maio/junho, setembro/outubro e novembro/dezembro, em
obediência aos seguintes requisitos:
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü
ü

Ter até 03 autores – sendo que um deles um docente da IES exceto
no caso de egressos;
Conter o título, nome dos autores (com qualificação que inclua
titulação e e-mail em nota de rodapé), desenvolvimento do texto e
referências (conforme padrão das normas técnicas vigentes);
Possuir o máximo de 04 (quatro) laudas;
Estar escrito em fonte Arial, tamanho 12;
Possuir frase de destaque que resuma o conteúdo abordado, em
negrito, dentro do próprio texto;
Ser um texto corrido, sem resumo, sem divisões estruturais no
desenvolvimento;
Conter uma foto anexa de cada um dos autores, condizentes com o
conteúdo acadêmico do texto;
Possuir conteúdo jurídico atual e de relevância;
Estar adequado às normas gramaticais e semânticas da língua
vernácula;
Ter sido encaminhado dentro do prazo solicitado neste chamado.

Nas edições desta chamada (maio/junho, setembro/outubro e
novembro/dezembro) serão priorizadas as produções em que os
acadêmicos dos últimos períodos (9º e 10º) figurem como autores ou coautores, em razão da especial atenção ao protocolo de compromisso para
cumprimento das atividades extracurriculares solicitadas.
A submissão do trabalho se dará com a entrega do texto impresso até
às 22 horas da data final constante em calendário, diretamente na
coordenadoria do curso, em envelope lacrado direcionado à equipe
editorial.

A submissão não vincula a equipe editorial e a IES ao dever de
publicação, devendo o trabalho passar por avaliação que considerará, para
fins de aprovação, os seguintes critérios:
ü Atualidade do tema abordado;
ü Adequação aos requisitos solicitados no presente chamado;
ü Nível da linguagem utilizada;
Calendário
Data final para submissão

21/05/2018

Período de avaliação

30/05/2018

Prazo para correções

10/06/2018

Divulgação do resultado final

20/06/2018

Equipe Editorial
Profª Me. Roza Maria Soares da Silva

Profª Me. Luciléia Lima Freire

Prof. Me. Kleber Alberto Lopes de Sousa Profª. Me. Márcia da Cruz Girard
Prof. Me. Vilmar Locatelli

Profª. Esp. Paola Efelli
Imperatriz, 03 de maio de 2018

Atenciosamente,
Prof. Me. Vilmar Locatelli
Coordenador do Curso de Direito
Portaria 02/2018/FEST

