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1. A REVISTA 

A integração do ensino com a pesquisa na graduação em Direito da Faculdade 

de Ciências Empresariais, FACEMP tem como finalidade apresentar a 

indissociabilidade entre o que propõe o Projeto Pedagógico do curso de Direito e 

a prática estudantil através da valorização da pesquisa e, consequentemente, a 

formação de pesquisadores. Dentre os objetivos da Revista estão o despertar da 

vocação para a ciência, incentivar talentos potenciais na graduação, produção e 

difusão do conhecimento jurídico.  

 

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS 

 

2. ENVIO E SELEÇÃO DE ARTIGOS 

2.1 A revista aceitará para publicação os artigos originais e inéditos; 

2.2 Os artigos deverão ser enviados por via eletrônica para o endereço de e-mail: 

revistaexlege@facemp.edu.br; 

2.3 O autor deverá enviar a autorização para publicação, bem como o endereço eletrônico 

e telefone para eventual contato; 

2.4 Os artigos serão submetidos a avaliação de pareceristas ad hoc;  

2.5 Os autores não receberão remuneração por terem seus artigos aprovados para 

publicação; 
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2.6 O conteúdo expresso nos trabalhos é de inteira responsabilidade dos autores. Os 

pensamentos emitidos não representarão conceitos dos Editores; 

 

3. NORMAS EDITORIAIS 

3.1 Apresentar os trabalhos em formato compatível ao MS word for Windows, digitados, 

folha A4, margem superior igual a 3,0cm e inferior igual a 2,0cm, esquerda igual a 

3,0cm, direita igual a 2,0cm; 

3.2 Estrutura do texto; 

Título centralizado, fonte Arial, em caixa alta, negrito, tamanho 14 

Autor/autores – Nome completo do autor alinhado à direita, em formato Verdana, 

tamanho 12, negrito e itálico; 

Resumo – espaço simples entre linhas, formato Arial, tamanho 10, com recuo de 1,5; 

Recuo de 1,5cm no início do parágrafo, espaçamento 1,5 entre linhas, parágrafo 

justificado, corpo em Arial, tamanho 12; 

Os anexos (se houver) devem ser apresentados ao final do texto; 

Ilustrações: figuras, fotos, tabelas devem estar inseridas no corpo do texto contendo as 

devidas informações; 

Citações e referências bibliográficas devem seguir as normas da ABNT, NBR 6023; 

O texto deverá ser em português com o mínimo de 10 e o máximo de 50 laudas. 

Deve-se observar a ortografia oficial. A revista não se responsabiliza por eventuais 

desvios ortográficos; 

Para evitar possíveis recusas é importante que o autor ou autores revisem o texto antes 

do envio; 

Aos editores é reservado o direito de alterações pertinentes, visando a adequação às 

normas disciplinadas pela ABNT, caso seja necessário. 

 

OS EDITORES 

 


