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EDITAL  

REVISTA ELETRÔNICA PARLATORIUM – Volume 09 – Número 02 

 

O CONSELHO DE ENSINO APROVOU E A DIRETORIA ACADÊMICA, NO USO DE SUAS 

ATRIBUIÇÕES REGIMENTAIS, SANCIONA A SEGUINTE RESOLUÇÃO: 

 

Art. 1º. O Departamento de Pesquisa da FAMINAS-BH torna pública a abertura de prazo para 

submissão de artigos, com vistas à publicação na Revista Eletrônica Parlatorium, volume 09 

- número 02 – 2015. 

Art. 2º. O prazo para submissão de artigos encerra-se no dia 11/12/2015.  

Art. 3º. Este regulamento entrará em vigor a partir da data de aprovação pelo Conselho de 

Ensino, observadas as formalidades legais. 

 

Prof. Dra. Ivana de Cássia Raimundo 
Presidente do Conselho de Ensino da FAMINAS-BH 

 
Belo Horizonte, 26 de outubro de 2015. 
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NORMAS EDITORIAIS 

A Revista Parlatorium publica artigos originais de produções acadêmico-científicas 

nas áreas de concentração de todas as disciplinas dos cursos de graduação e de pós-

graduação da FAMINAS, bem como de autores convidados, não ligados à instituição. 

 Todos os artigos submetidos à Parlatorium serão previamente avaliados por 

representantes do corpo editorial da revista, o qual é composto por docentes internos e 

externos à FAMINAS. Nessa análise, serão observados os seguintes critérios:  

a) Adequação aos objetivos da Revista;  

b) Padrão científico referendado por representantes do Conselho Editorial; 

c) Adequação às presentes normas; 

d) Relevância e pertinência do tema proposto. 

Após a avaliação dos artigos pelos revisores do Conselho Editorial da Revista 

Parlatorium, esses recomendarão a publicação do artigo com ou sem correções ou a não 

publicação do mesmo. Caso o revisor indique a publicação do artigo com correções, os 

artigos serão devolvidos aos autores para as devidas adequações. Os autores deverão 

realizar as correções em data estipulada pelo Conselho Editorial da Parlatorium. A não 

devolução do artigo corrigido nesse prazo, bem como a devolução do artigo sem a 

realização das correções sugeridas, implica exclusão do mesmo do processo editorial.  

Após a aprovação pelo Conselho Editorial, os artigos ainda poderão ser modificados 

quanto à forma, podendo ser realizadas correções ortográficas, gramaticais, adequações de 

estilo etc... 

Todos os artigos devem ser orientados por docentes da FAMINAS, sendo que o 

mesmo pode estar na categoria de orientador ou co-orientador. Exceção a esse caso será 

quando todos os autores forem externos à FAMINAS, situação essa em que um docente 

externo pode assumir a orientação do artigo. Artigos que não sigam as orientações acima 

serão automaticamente excluídos do processo editorial. 

Os interessados em publicar artigos na Revista Eletrônica Parlatorium deverão 

encaminhar os seus artigos em formato Word para o e-mail parlatorium@faminasbh.edu.br,  
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juntamente com formulário preenchido e assinado, especificado no site da instituição 

www.faminasbh.edu.br, que conterá obrigatoriamente: cessão dos direitos autorais para a 

publicação na Revista; termo de concordância com as presentes normas e as seguintes 

informações sobre o autor: titulações acadêmicas, unidade ou instituição em que atua, 

endereço para correspondência, telefones, "e-mails". 

 

 FORMATAÇÃO DO TEXTO  

 

a) Fonte "Times New Roman", estilo normal, tamanho 12, sendo que o resumo e o abstract 

devem estar no tamanho 10; 

b) Utilizar espaço 1,5 entre linhas e alinhamento justificado, excetuando-se notas de 

rodapé, resumo, citações longas, legendas, referências e fontes das ilustrações e das 

tabelas, nos quais deverá ser adotado o espaço simples (ABNTNBR 14724: 2011); 

c) As seguintes margens devem ser respeitadas: superior = 3 cm; inferior = 2 cm; esquerda = 

3 cm; e direita = 2 cm;  

d) Os itens e subitens devem aparecer em letras minúsculas, exceto a 1ª letra, e em negrito, 

e devem sempre ser iniciados na mesma página, não deixando espaços em branco entre um 

e outro. Deve-se utilizar numeração para os itens (1, 2, 3 etc.) e sub-numeração para os 

subitens (1.1, 1.2, 2.1, 2.2 etc.). Os títulos das seções e subseções devem ser separados 

entre as linhas com espaço duplo. Os títulos extensos, quando ocuparem mais de uma linha 

“devem, a partir da segunda linha, estar alinhados abaixo da primeira letra da primeira 

palavra do título” (ABNT NBR 14724: 2011). 

e) O título deverá ser elaborado em português e em língua estrangeira, caixa alta, negrito, 

centralizado, fonte 12 e subtítulo (se houver), separados por dois-pontos; 

f) O nome do (s) autor (es) deve (m) estar em negrito, centralizados e com o sobrenome em 

caixa alta. O nome da Instituição a que pertence (m) deve estar com expoentes numéricos, 

conforme dados de cada autor e endereço de e-mail (em itálico); 

g) O artigo a ser submetido à Revista eletrônica deverá conter no máximo 16 laudas; 

h) Notas de rodapé: adotar apenas para notas explicativas. No texto, utilizar o sistema 

autor-data (ABNTNBR 10520); fonte 9; utilizar espaço simples entre as linhas e alinhamento 

justificado. A nota deve ser alinhada, “a partir da segunda linha, de forma a destacar o 

expoente, sem espaço entre elas [...]” (ABNT NBR 14724, 2011); 
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i) Citações: podem ser transcrições literais (citação direta curta) ou uma síntese do trecho 

que se quer citar (citação indireta), atendendo a formatação da ABNT NBR 10520.  

A identificação individual dos elementos essenciais retirados de um documento 

deverá constar na lista de referência, no final do artigo, com espaçamento simples; 

j) Ilustrações e tabelas: devem ser inseridas o mais próximo possível da parte do texto a 

que se referem, em fonte 12. Para garantir a qualidade, devem ser em formato jpg ou emf, 

com resolução mínima de 300 dpi’s. A identificação deve aparecer na parte superior como 

desenho, esquema, fluxograma, gráfico, quadro, figura, tabela, entre outros, seguida de seu 

número em algarismos arábicos. A fonte consultada deverá ser inserida, na parte inferior, 

sendo um elemento obrigatório, mesmo que a ilustração e a tabela sejam do próprio autor 

(ABNT NBR 14724: 2011).  

 

ESTRUTURAÇÃO 

 

O artigo deve apresentar a estruturação de acordo com a ABNT NBR 6022:2003, 

abordando: 

a) Título (e subtítulo, se for o caso), conciso e que indique claramente o conteúdo do texto. 

Não deve conter siglas;  

b) Nome completo do autor (ou autores), titulação, área acadêmica de atuação, vínculo 

institucional e endereço para correspondência;  

c) Resumo e palavras-chave: devem atender o resumo informativo (ABNT NBR 6028: 2003), 

contendo, no máximo 250 palavras. As palavras-chave não deverão ultrapassar o número de 

cinco (mínimo de três) e devem ser separadas por ponto e vírgula e finalizadas por ponto; 

d) O resumo e as palavras-chave devem, obrigatoriamente, constar em língua estrangeira 

(inglês); 

e) Introdução: deve apresentar a formulação e delimitação do assunto tratado, os objetivos 

da pesquisa e outras contextualizações sobre o tema, devidamente referenciadas; 

f) Desenvolvimento: deverá ser desmembrado em seções, através de uma numeração 

progressiva (ABNTNBR 6024: 2003). Deverá conter a metodologia empregada no trabalho, 

resultados e discussão (em caso de artigos experimentais) e referencial teórico (em caso de 

revisão bibliográfica). A fundamentação teórica utilizada deverá atender a ABNT NBR 10520: 

2002; 
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g) Conclusões: devem estar de acordo com os objetivos propostos, através de uma reflexão 

acerca da temática abordada; 

h) As referências devem ser listadas ao final do artigo (ABNT NBR 6023: 2002), devendo o 

título da obra estar em itálico. Devem ser “separadas entre si por um espaço simples” 

(ABNTNBR 14724: 2011) e seguir os modelos apresentados abaixo; 

i) O peso total do artigo não deve ser superior a 5Mb. 

 

MODELOS DE REFERÊNCIAS 

Livro 
 

MARCONI, Marina de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Metodologia Científica. 4. ed. São 
Paulo: Atlas, 2004. 
 
 Capítulo de livro 
 
ASSIS JÚNIOR, Luiz Carlos de. A metodologia da pesquisa no direito e René Descartes: um 
passo a passo cartesiano. In: PAMPLONA FILHO, Rodolfo; CERQUEIRA, Nelson (Coord.). 
Metodologia da pesquisa em Direito e a Filosofia. São Paulo: Saraiva, 2011. cap. 13, p. 240-
256. 
 
 Artigo de revista científica 
 
RECH, Cláudia Maria Correia Borges; OLIVEIRA, Kênya Naoe de; LOCH, Ruth Emília Nogueira. 
Orientações para Elaborar um Mapa Temático Turístico. Coordenadas: Turismo e 
Gerenciamento, Itajaí, v. 1, n. 1, p. 9-23, jul./dez. 2005. 
 
Teses, dissertações e trabalhos de curso 
 
RECH, Cláudia Maria Correia Borges. Subsídios para o zoneamento costeiro de uso da área de 

proteção ambiental-APA “Costa Brava”, Santa Catarina, Brasil. 2003. 193 f. Dissertação 
(Mestrado em Utilização e Conservação de Recursos Naturais)– Universidade Federal de 
Santa Catarina, Florianópolis, 2003. 
 
 Trabalhos apresentados em eventos 
 
MAXIMO, Luís Fernando; SILVA, Alcides Luís Cabral. Ferramentas Informáticas mediando a 
atividade educativa.  In: SEMINÁRIO DE PESQUISA EM EDUCAÇÃO DA REGIÃO SUL, 5., 2004, 
Curitiba. Anais... Curitiba: Pontífica Universidade Católica do Paraná, 2004. p. 115-125. 
 
 Trabalhos apresentados em eventos: meio eletrônico 
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Autor. Título do trabalho.  In: CONGRESSO BRASILEIRO, 6., 2005, Local de realização do 
evento. Anais eletrônicos... Local de publicação: Editora, data de publicação. Página inicial e 
final da parte referenciada. Disponível em: <http//www.>. Acesso em: 27 jul. 2011. 
 
ZAMPIERI, Sérgio Luiz et al. Mapas sugeridos para implementar Cadastros Técnicos 
Multifinalitários para o meio rural em apoio aos sistemas integrados de gestão ambiental. In: 
CONGRESSO BRASILEIRO DE CADASTRO TÉCNICO MULTIFINALITÁRIO, 4., 2000, Florianópolis. 
Anais... Florianópolis: UFSC, 2000. 1 CD-ROM. 
 
Constituição 
 
BRASIL. Constituição (1988). Constituição da República Federativa do Brasil. 27. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2001. 
 
 Códigos 
 
BRASIL. Lei nº 10.406, de 10 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da 

União, Brasília, DF, 11 jan. 2002. Disponível em: 
<http://www.planalto.gov.br/ccivil/leis/2002/L10406.htm>. Acesso em: 30 abr. 2011. 
 
Outro exemplo (Código Municipal) 
GUANHÃES(MG). Código Tributário do município de Guanhães. Guanhães, MG: Prefeitura 
Municipal, 2003. 128 p. 
 
 Decretos 
 
BRASIL. Decreto nº 7.175, de 12 de maio de 2010. Institui o Programa Nacional de Banda 
Larga - PNBL; dispõe sobre remanejamento de cargos em comissão; altera o Anexo II ao 
Decreto no 6.188, de 17 de agosto de 2007; altera e acresce dispositivos ao Decreto no 6.948, 
de 25 de agosto de 2009; e dá outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, 13 maio 
2010. 
 
 Jurisprudência 
 
Retirada de repositório físico (revistas) 
RONDÔNIA. Tribunal de Justiça. Agente que profere palavras de baixo calão para ofender 
funcionário público no exercício da função. Ap. 2003.009357-0, Rel. Juiz Walter Waltenberg 
Júnior. Revista dos Tribunais, São Paulo, Ano 94, v. 840, p. 666-668, out. 2005. 
 
Fonte on line 
RIO GRANDE DO SUL. Tribunal de Justiça. Apelação cível nº 70004670071, da 2ª Câmara 
Cível. Apelante: L.C.S. Apelado: A. L.R. de M. Relator: Dr. Ney Wiedemann Neto. Porto 
Alegre, 20 de novembro de 2002. Disponível em: . Acesso em: 08 set. 2008. 
 

 

 


