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EDITAL nº 001/2021  

CHAMAMENTO DE TRABALHOS - ARTIGOS 

REVISTA JUSFARO - EDIÇÃO DE 2021.1 

Porto Velho, 15 de março de 2021. 
 

Senhores(a) 

  

A Revista JusFaro da Faculdade de Rondônia - Faro, com objetivo de difundir 

artigos, resultantes de pesquisas em todas as áreas do Direito, abre chamada 

pública para sua nova edição prevista para 30 de abril deste ano. 

 

CRONOGRAMA 

 

1. Prazo para submissão dos artigos será até o dia 30/04/2021 

2. As orientações e regras para publicação dos respectivos artigos 

encontram-se disponíveis no site da Revista Eletrônica 

(https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO) 

3. A divulgação dos resultados também se dará na página. 

 

Atenciosamente, 

 

Editor - Prof. Dr. Vinicius Silva Lemos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO


FARO – FACULDADE DE RONDÔNIA 

788 (Decreto Federal nº 96.577 de 24/08/1998) 

453 (Portaria MEC de 29/04/2010)  

Instituto João Neórico 

3443 (Portaria MEC/Sesu nº 369 de 19/05/2008  

_______________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________  
FARO – FACULDADE DE RONDÔNIA  

BR 364 KM 6,5 PORTO VELHO RO 

  

 

 

 
 

 
DIRETRIZES PARA AUTORES – REVISTA JUSFARO 

EDIÇÃO 2021.1 
 

A Faculdade de Rondônia – Faro disponibiliza, através da sua Revista Jurídica, 

a publicação não comercializada de artigos acadêmicos de natureza técnico-científica 

de seus discentes do curso de Direito e outros integrantes da comunidade jurídica. 

 
CONDIÇÕES 
 

 É necessário a importância do singularismo na submissão do artigo apresentado 

pelo autor, cujo ficará responsabilizado a mantê-lo inédito. 

Os trabalhos que não se ativerem às normas previstas nesta resolução serão 

devolvidos a seus autores, que poderão reenviar, desde que efetuadas as modificações 

necessárias e enviados em prazo hábil. 

A seleção dos trabalhos para publicação é de competência da Revista Jus Faro. 

Os trabalhos recebidos e não publicados não serão devolvidos, podendo ser 

utilizados em edição futura. 

Não haverá disponibilidade de métodos avaliativos utilizados para o aceite e 

recusa do artigo. 

 

INSCRIÇÕES 

As inscrições deverão ser realizadas por meio do site da Revista Eletrônica: 

https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO/index; 

Serão aceitas unicamente contribuições de artigos acadêmicos científicos.  

O(s) autor(es) deverá(ão) preencher a ficha de “termo de cessão gratuita de 

direitos autorais” e enviar juntamente com seu artigo para apreciação. 

 

 

 

 

 

https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO/index
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1 CRITÉRIOS 
 

Os artigos devem ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 25 (vinte e cinco) 

laudas, redigidas conforme os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas 

Técnicas) e as regras de formatação conforme abaixo descrito: 

 
 
O texto deve conter: 

 

a) Folha de identificação dos autores, (Doutores, Mestres, Especialistas ou 

Graduados); 

b) O nome da instituição à qual está vinculado; 

c) E-mail do autor; 

d) Título do artigo ou subtítulo em caixa alta, centralizado; 

e) Resumo em português com, no mínimo, 50 (cinquenta) e, no máximo, 250 

(duzentos e cinquenta) palavras; 

f) Cinco palavras-chave separadas por ponto; 

g) Abstract (tradução do Resumo para o inglês); 

h) Cinco Keywords separadas por ponto (tradução das palavras-chave para o 

inglês); 

i) Introdução; 

j) Desenvolvimento; 

k) Conclusão; 

l) Referências bibliográficas ao final do texto, de acordo com as regras da 

ABNT; 

m) As notas que se fizerem necessárias serão realizadas no rodapé; 

n) As citações devem ser feitas em nota de rodapé, segundo o padrão da ABNT, 

com fonte Times New Roman, tamanho 10, espaçamento simples, justificado. 

Não serão aceitas citações Autor-Data. 
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2 FORMATAÇÃO 

Os artigos devem observar a seguinte formatação:  

a) Tamanho da folha: a4; 

b) Editor de texto: word for windows; 

c) Margens: esquerda = 3 cm, direita = 2 cm, superior esquerda = 3 cm e 

inferior direita = 2 cm; 

d) Fonte: times new roman ou arial tamanho 12; 

e) Espaço entre linhas no texto: 1,5 (um e meio) e 1,0 (um) para citações com 

mais de três linhas; 

f) Alinhamento corpo do texto justificado; 

g) Não colocar espaço entre os parágrafos ("enter");  

h) Usar itálico para palavras e expressões em outro idioma 

i) As páginas deverão ser enumeradas. 
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TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS 

 

(_________________________________________) autoriza A FACULDADE DE 

RONDÔNIA - FARO, a publicar na revista JUSFARO, o trabalho de sua autoria 

intitulado (___________________________________). 

 

Submete-se, igualmente, ao disposto neste Regulamento da Revista Edição 2020.1. 

 

Em consequência, firma o presente termo de cessão gratuita de direitos autorais, 

referente ao supracitado trabalho, reservando-se somente a observância relativa à 

propriedade intelectual. 

 

Declara, ainda, serem de sua inteira responsabilidade as ideias e os conceitos nele 

emitidos, bem como manifesta concordância com as correções necessárias a critério 

do Conselho Editorial. 

 

(____________), (___) de (__________) de 2021. 

 

 

(_______________________________________) 

ASSINATURA 

 

 

 

 

 

 

 

 


