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O gestor da Revista O Patriarca do Curso de Direito do Instituto Master de
Ensino Presidente Antônio Carlos - IMEPAC Araguari, professor Vinicius de
Paula Rezende, torna público o presente edital para seleção de trabalhos para
publicação:
Art. 1° A Revista do Curso de Direito Instituto Master de Ensino Presidente
Antônio Carlos de Araguari, denominada O Patriarca, constitui instrumento para
divulgação da pesquisa jurídica e de conhecimentos afins.
Art. 2° Os avaliadores-pareceristas, membros da Comissão Científica,
observarão na análise dos artigos enviados as seguintes normas para
aprovação e publicação:
I- A Revista O Patriarca aceita submissão de trabalhos escritos em português,
inglês, espanhol e francês, enviados por pesquisadores de todo o país e do
exterior, que versem sobre temas jurídicos e afins.
II- Os trabalhos podem ser escritos, sob a forma de artigos, ensaios, traduções
ou resenhas, por pesquisadores (docentes e discentes) vinculados ou não a
alguma instituição de ensino superior.
III- Os trabalhos somente podem ser enviados até 30/12/2015 para o e-mail
revista.opatriarca@imepac.edu.br, juntamente com a carta de cessão de
direitos autorais (modelo no final) digitalizada com assinatura do autor ou
entregue pessoalmente na secretaria da Coordenação do Curso de Direito do
Instituto Master de Ensino Presidente Antônio Carlos – IMEPAC ARAGUARI.
IV- A da Comissão Científica considerará, além do conteúdo jurídico ou afim, o
cumprimento às normas técnicas abaixo apresentadas:
a) Os trabalhos submetidos à publicação deverão ser inéditos e não poderão
ter sido ou estar sendo submetidos concomitantemente a outras publicações.
b) Os trabalhos devem respeitar as normas técnicas da ABNT.

c) Os trabalhos, independentemente da forma adotada, devem seguir esta
ordem estrutural: Título em letra 14, negrito e centralizado; Nome(s) do(s)
autor(es) com qualificação em nota de rodapé contendo nome(s) completo(s)
do(s) autor(es), titulação, vínculo a alguma IES e e-mail; resumo e palavraschave no idioma do trabalho; resumo e palavras-chave em idioma estrangeiro.
d) Cada trabalho deverá ser digitado em Word for Windows, versão 6.0 ou
superior, utilizando-se a fonte Times New Roman, corpo 12 (salvo para
citações com recuo e nota de rodapé que devem ser escritas em corpo 11),
formato do papel A4, com margens conforme norma da ABNT, espaço 1,5
entre as linhas e recuo de parágrafo 1,5 cm.
e) O limite de páginas para cada trabalho é, no mínimo, 10 (laudas) e, no
máximo, 20 (vinte) laudas, salvo para resenhas que podem ter entre 01 (uma)
lauda e 05 (cinco) laudas.
f) As normas para os resumos em idioma do texto e idioma em língua
estrangeira serão as da ABNT.
g) Em relação as citações e referências bibliográficas, devem ser obedecidas
as normas da ABNT.
§ 1° Os trabalhos enviados não serão devolvidos mesmo que não aceitos.
§ 2° Os direitos autorias dos textos publicados na Revista O Patriarca
pertencem ao Instituto Máster de Ensino Presidente Antônio Carlos, permitida a
reprodução total ou parcial desde que citada a fonte e o autor, sendo que a
cessão de direitos autorais, enviada (conforme modelo no final) digitalizada
com assinatura do autor ou entregue pessoalmente na secretaria da
Coordenação do Curso de Direito do Instituto Master de Ensino Presidente
Antônio Carlos – IMEPAC ARAGUARI, constitui conditio sine qua non para
publicação.
§ 3° Os textos publicados na Revista O Patriarca são de exclusiva e integral
responsabilidade de seus autores, não podendo sofrer alteração sem o prévio
consentimento dos autores.
§ 4° Os trabalhos submetidos à aprovação em inglês, espanhol ou francês
devem ser acompanhados de versão traduzida.

Art. 3° O procedimento de seleção observará o seguinte fluxo:
I- Após o recebimento dos trabalhos por e-mail, o gestor da Revista encaminha
os trabalhos para análise por dois membros da Comissão Científica de acordo
com a temática desenvolvida e com a área de formação acadêmica dos
conselheiros.
II- Nesse processo de seleção, o nome do autor do trabalho será omitido do
texto.
III- Os membros da Comissão Científica, designados para análise do trabalho,
emitirão pareceres correspondentes a aprovado ou reprovado, devendo
enviá-los por escrito ao gestor da Revista.
IV- Se houver divergência entre os avaliadores-pareceristas, o Presidente da
Comissão Científica decide.
V- Definida a aprovação ou reprovação de todos os trabalhos, o gestor publica
a relação dos trabalhos aceitos e envia ao setor responsável pela formatação
da revista para publicação dos trabalhos.
VI- Os avaliadores-pareceristas, membros da Comissão Científica, observarão
na análise dos artigos enviados os seguintes critérios:
A. Critérios para avaliação sobre o tema:
a) Relevância da pesquisa para o campo do direito;
b) Relevância contemporânea;
B. Critérios para avaliação sobre o texto:
a) Organização lógica das seções do trabalho;
b) Especificação bem feita na formulação do problema;
c) Hipótese formulada em termos claros e precisos;
d) Introdução equilibrada em relação às demais seções do texto;
e) Completude, atualização e fidedignidade da bibliografia;
f) Crítica bibliográfica e diálogo com a literatura;
g) Descrição e adequação da metodologia ao problema e objetivos
propostos;

h) Assimilação e síntese da documentação empírica (documentos,
narrativas de entrevistas, dados obtidos por meio de questionários ou
outras técnicas e instrumentos);
i) Análise crítica do material documentado;
j) Conclusões que revelam retomada dos objetivos do trabalho e
compostas como síntese das análises e argumentações;
k) Revelação de raciocínio lógico e segurança nas explicações;
l) Redação: clareza, objetividade, coesão, coerência e fluência;
m)

Linguagem:

(concordância,

correção
regência,

de

vocabulário

emprego

de

e

de

morfo-sintaxe

pronomes,

ortografia

e

pontuação);
n) Aspectos técnicos, observância das normas da ABNT: elementos
pré-textuais, textuais e pós-textuais.
o) Originalidade textual.
Art. 4º Haverá limite de duas publicações por autor.
Vinicius de Paula Rezende
Gestor da Revista
MODELO DA CARTA DE CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

____________________________________ (NOME), RG ________________, cede
sem qualquer ônus, seus direitos autorais ao do Instituto Master de Ensino Presidente
Antônio Carlos – IMEPAC ARAGUARI, em relação à publicação do texto intitulado
_________________________________________________________, na Revista O
Patriarca, ISSN 2237-8863, e renuncia a qualquer direito sobre referida publicação.
_________________________________
(Assinatura por extenso)

