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EDITAL nº 001/2022 

CHAMAMENTO DE TRABALHOS – ARTIGOS 

REVISTA JUSFARO – EDIÇÃO DE 2022.2 

 
 
 

Porto Velho, 18 de julho de 2022 

 
Excelentíssimos(a) Senhores(a) 
 
 
 A Revista JusFARO, da Faculdade de Rondônia – Faro, com objetivo de 
difundir artigos, pareceres, trabalhos e contribuições técnicas, resultantes de 
pesquisas em todas as áreas do Direito, abre chamada pública para sua nova 
edição prevista para 25 de setembro deste ano. 
 

CRONOGRAMA 
 

a) Prazo para submissão dos artigos inicia em 20/07/2022 até 31/08/2022. 
b) As orientações e regras para publicação dos respectivos artigos 

encontram-se disponível no site da Revista JusFARO 
(https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO). 

c) A divulgação dos resultados de cada submissão ser primeiramente pelo 
próprio site da Revista JusFARO, diante do cadastro do autor e, 
posteriormente, se aprovado, na próxima edição. 

 
Atenciosamente. 
 
 

Profº Dr. Vinicius Silva Lemos 

Editor da Revista JusFARO

https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO
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DIRETRIZES PARA AUTORES – REVISTA JUSFARO 

EDIÇÃO 2022.2 

 
 
 

A Faculdade de Rondônia – FARO, disponibiliza através da sua Revista Jurídica 
no qual destina-se a publicação não comercializada de artigos acadêmicos de 
natureza técnico-científica de seus discentes do curso de Direito e outros integrantes 
da comunidade jurídica. 

Urge destacar a importância do singularismo na submissão do artigo 
apresentado pelo autor, cujo ficará responsabilizado a mantê-lo inédito. 
 
1. CONDIÇÕES 

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

devolvidos a seus autores, que poderão reenviá-los, desde que efetuadas as 
modificações necessárias e enviados em prazo hábil. 

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

Os trabalhos recebidos e que forem aprovados, contudo não publicados nesta 
edição, já estão automaticamente aprovados para uma próxima edição, sem a 
necessidade de nova submissão.  
 
2. INSCRIÇÕES 

 
As inscrições serão realizadas por meio do site da Revista Eletrônica: 

https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO/index; 
Serão aceitas unicamente contribuições de artigos acadêmicos científicos.  
O(A) autor(a) deve se cadastrar no site da Revista JusFARO e realizar a 

submissão, com o aceite de todas as condições e dentro das diretrizes aqui descritas.  
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As 
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos 
autores.  

Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word, OpenOffice ou 
RTF (desde que não ultrapassem 2MB). 

 
3. CRITÉRIOS 

 

Os artigos devem ter no mínimo 15 (quinze) e no máximo 30 (trinta) laudas, 
redigidas conforme os padrões da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas).  

Textos mais ou menos extensos poderão ser publicados, a critério do Editor 
Responsável, caso seu tamanho seja justificável.  

O texto deve conter as seguintes diretrizes para : 
 

https://revistas.faro.edu.br/JUSFARO/index
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1. Título do artigo ou subtítulo em caixa 
alta, centralizado; 
2. Resumo em português com, no 
mínimo, 50 (cinquenta) e, no máximo, 
250 (duzentos e cinquenta) palavras; 
3. Cinco palavras-chave separadas por 
ponto; 
4. Abstract (tradução do Resumo para o 
inglês); 
5. Cinco Keywords separadas por ponto 
(tradução das palavras-chave para o 
inglês); 
6. Introdução; 
7. Desenvolvimento; 
8. Conclusão; 
9. Referências bibliográficas ao final do 
texto, de acordo com as regras da 
ABNT; 
10. As notas que se fizerem necessárias 
serão realizadas no rodapé; 
11. As citações devem ser feitas de 
duas maneiras: 

a) em nota de rodapé, segundo o 
padrão da ABNT, com fonte 
Times New Roman, tamanho 10, 
espaçamento simples, 
justificado.  
b) em citações Autor-Data, com 
tamanho 10, espaçamento 
simples e justificado na margem 
4,0 cm se for acima de 4 linhas 
ou no próprio texto entre aspas 
se for abaixo de 4 linhas.  

 
FORMATAÇÃO 

 
Os artigos devem observar a seguinte formatação: 

· tamanho da folha: A4 
· editor de texto: Word (1998 até 2003) for Windows 6.0 ou posterior – favor não 
utilizar arquivos .docx 
· margens: esquerda = 3 cm, direita = 2,5 cm, superior = 3 cm e inferior = 2,5 
cm 
· fonte: times new roman, tamanho 12 
· espaço entre linhas: 1,5 (um e meio) 
· alinhamento: justificado 
. não colocar espaço entre os parágrafos ("enter") 
. usar itálico para palavras e expressões em outro idioma 
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. as páginas deverão ser numeradas  
 

Referências e notas: 
. as referências e notas devem ser feitas no rodapé das páginas, de acordo 
com as normas da ABNT.  
. as notas de rodapé devem observar a seguinte formatação. Fonte: Times New 
Roman, Tamanho 10, Espaçamento simples, Justificado. 
. a indicação do nome dos autores no texto deve ser feita de modo 
padronizado, mencionando-se seu nome completo, apenas a primeira letra em 
maiúscula. 
. as referências completas (Referências Bibliográficas) deverão ser 
apresentadas em ordem alfabética no final do texto, também de acordo com as 
normas da ABNT (nbr-6023). 
. diagramas, quadros e tabelas devem apresentar título e fonte e ser colocados 
ao final do texto, após as referências. Sua posição deve ser indicada mediante 
referência no próprio texto. 

 
POLÍTICA DE PRIVACIDADE 
 
 A Revista JusFARO publica exclusivamente os artigos devidamente enviados 
pelos respectivos autores e acompanhados da autorização para sua publicação. 
 
 
 Atenciosamente. 
 
 

Profº Dr. Vinicius Silva Lemos 

Editor da Revista JusFARO 

 
 


