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EDITAL DE CONVITE PARA PUBLICAÇÃO

Arcadas, 20.4.2017.
SVTIMPR/20.4.2017.
A Comissão de Publicação da Revista da Faculdade de Direito da
Universidade de São Paulo, presidida pelo Excelentíssimo Senhor Prof. Titular
Paulo Borba Casella, vem, com muito prazer, convidar Vossa Excelência para
participar do elenco de articulistas do volume 112, correspondente ao ano de 2017
deste periódico.
Atendendo critério adotado pela Comissão, o prazo para entrega
dos artigos, aos autores interessados, é 26 de maio de 2017, na Secretaria da
Revista da Faculdade, Sala n. 110, localizada no 5º andar do Prédio de Apoio.
Tanto as Normas Editoriais da Revista da FDUSP
http://www.direito.usp.br/imprensa/leg_rfdusp.html quanto o Regimento Interno
http://www.direito.usp.br/imprensa/reg_rfdusp.html para publicação dos artigos
podem ser consultados nos referidos links.
Para este número, conforme aviso no editar anterior, as alterações
do regimento e das normas editorias passam a vigorar de forma obrigatória. São
elas:
- limite de 30 (trinta) páginas por artigo, sendo que o tamanho do
papel deve corresponder ao formato (Envelope C5 do Word), ou seja, 16 x 23 cm
com fonte 10 e espaçamento entre linhas de 14 pt.
- o artigo deve ser inédito e não poderá estar sob avaliação em
outro periódico, portanto deve ser exclusivo.
Para este ano incluímos o preenchimento do termo de submissão e
metadados - anexo a este edital.
Nas citações e referências passamos a adotar o sistema autor-data
(ABNT NBR-10520), sendo que as referências completas deverão constar no final
do artigo conforme a (ABNT NBR-6023). Portanto as referências bibliográficas
não devem constar mais no rodapé do artigo.
Ressaltamos que estas alterações visam agilizar a publicação da
nossa Revista, tendo em vista que em função de aposentadoria e PIDV nosso setor
perdeu dois dos três funcionários.
Paliativamente, para este ano, parte do serviço poderá ser
terceirizado.
Informamos que a Biblioteca da Faculdade oferece o “Curso de
Orientação Bibliográfica”, assim como plantão de dúvidas com horário préagendado para sanar dúvidas sobre as normas da ABNT citadas.

UNIVERSIDADE DE SÃO PAULO
FACULDADE DE DIREITO
SERVIÇO TÉCNICO DE IMPRENSA
Seção de Edição da Revista e Outros Periódicos

Em caso de publicação do artigo na Revista da Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo, o autor e os coautores cedem, a título
gratuito e em caráter irrevogável, os direitos patrimoniais de autor à Faculdade de
Direito da Universidade de São Paulo.
Quaisquer dúvidas poderão ser esclarecidas pessoalmente no
Serviço Técnico de Imprensa ou pelos telefones: 3111-4021/4114/4096.
Queira aceitar, neste instante, votos de Cordiais Saudações,
Atenciosamente,

Leonidas Jean Balabakis
Chefe-substituto do Serviço Técnico de Imprensa

