Missão: Contribuir para o desenvolvimento humano e socioeconômico da região do semi-árido nordestino, através da
formação de profissionais aptos ao permanente autodesenvolvimento técnico, intelectual e ético.
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ESCOPO
A Revista Jurídica Eletrônica constitui periódico científico da área do Direito editado
semestralmente pela Faculdade de Ciências Humanas e Exatas do Sertão do São Francisco. O periódico
objetiva ampliar os conhecimentos em Direito mediante a publicação de trabalhos de pesquisa, análises
teóricas e resenhas de interesse acadêmico e prático, elaborados por discentes do curso de graduação e
pós-graduação em Direito.

OBJETIVOS
I.

Publicar trabalhos científicos que tenham relação com as várias áreas do Direito;

II.

Proporcionar aos discentes da FACESF um espaço para a publicação de textos científicos que
possam promover reflexões e debates sobre temas jurídicos e, ao mesmo tempo, incentivar a
construção de novos conhecimentos;

III.

Apresentar contribuições relevantes aos leitores da área jurídica de outras áreas de conhecimento
que tenham interesse pelos assuntos abordados.

POLÍTICA DE SUBMISSÃO
Serão aceitas submissões de trabalhos científicos para publicação, produzidos pelos alunos da FACESF,
desde que atendam as normas de publicação desta Revista.

TIPOS DE DOCUMENTOS ACEITOS
Artigos, ensaios e resenhas críticas inéditos que abordem temas relacionados às diversas áreas do Direito,
escritos nos idiomas português, inglês, espanhol e italiano.
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PROCESSO DE AVALIAÇÃO PELOS PARES

Os trabalhos submetidos à publicação serão examinados pela Comissão Editorial, de acordo com a
relevância científica, com o rigor metodológico quanto ao conteúdo e à forma exigidos para trabalhos
científicos, e consoante os critérios previstos nas ‘Diretrizes para Autores’. Após obterem parecer
favorável pela Comissão, os trabalhos serão avaliados, sem a identificação da autoria (em todas as
etapas), por dois membros do Conselho Editorial, os quais terão o prazo de 30 dias para aprová-los ou
não, contados da data de recebimento. Se necessário, será nomeado parecerista ‘ad hoc’ para auxiliar na
avaliação. O editor poderá devolver os textos aos autores para adequações, correções e ajustes, inclusive
por recomendação da Comissão ou do Conselho.

PERIODICIDADE
Semestral
DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
Os direitos autorais dos artigos, ensaios e outros textos jurídicos publicados nesta Revista são do autor,
mas com direitos de primeira publicação reservados, sem ônus, à FACESF. Os trabalhos publicados neste
periódico são disponibilizados gratuitamente ao livre acesso público e, por conseguinte, não geram efeitos
comerciais.

POLÍTICA DE PRIVACIDADE
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para os serviços prestados
por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
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.
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