A Revista RIEC (Revista Interdisciplinar de Estudos Contemporâneos) da
Faculdade de Nova Serrana - FANS torna pública a abertura de prazo para
submissão de artigos, com vistas à publicação de edição especial, 11ª (Décima
primeira edição), Dossiê Especial Covid-19, relativa ao ano de 2020, segundo
semestre, com publicação prevista para dezembro de 2020.
A RIEC, periódico oficial do PROEX – Pesquisa e Extensão da FANS passa a
fomentar o debate qualificado sobre os efeitos jurídicos, sociais, culturais,
econômicos e políticos do Covid-19 no Brasil e no mundo.
Aceitaremos artigos que estabeleçam boa transversalidade entre a linha
temática do periódico especial e os assuntos emergentes em face à pandemia
mundial.
Os artigos devem ser encaminhados até o dia 16 de novembro de 2020, ao
endereço coordproex@fans.edu.br, para avaliação dos editores e dos
consultores, observando os aspectos:
I - Das Normas:
1) Os artigos, ensaios, comunicações de pesquisa e resenhas devem ser
apresentados em arquivo do Word 2003 ou superior, com as seguintes
configurações;
2) Página configurada em A4, com margens de superior e esquerda 3 cm,
inferior e direita 2 cm;
3) Texto: Justificado, Fonte Arial, corpo 12 e espaço 1,5;
4) Título: caixa alta, destacado, centralizado, corpo 12; subtítulos, à esquerda,
destacado, caixa baixa;
5) Resumo e abstract: objeto, objetivo, metodologia e resultados (máximo de
150 palavras). Alinhado e justificado, corpo 11;

6) Palavras-chave e Keywords: no máximo 5 (cinco);
7) Os artigos e comunicações de pesquisa deverão conter: introdução,
desenvolvimento, conclusão e referências em até 15 (quinze) páginas; Os
ensaios não possuem estruturação específica, porém é exigida a presença de
referências sendo composta por até 15 páginas. As resenhas devem conter a
apreciação da obra, reconhecimento e repercussão do escrito no meio
acadêmico, podendo ter até 10 páginas.
8) Citação direta com até três linhas: inserida no parágrafo, entre aspas;
9) Citação direta com mais de três linhas: aparece em recuo de 4 cm, parágrafo
separado, corpo 10, espaço simples de entrelinhas;
10) Citação de fonte: sistema autor-data, conforme ABNT;
11) Nota de rodapé: corpo 10, digitadas dentro das margens e separadas do
texto por espaço simples de entrelinhas;
12) Referências Bibliográficas: obrigatória ao final do texto, em ordem
alfabética, corpo 12, Fonte Times New Roman, espaço simples entrelinhas e
duplo entre referências;
13) Número de páginas: à direita, no início da página; ocultar número na
primeira página;
14) Imagens, Tabelas, Gráficos devem ser incorporados ao texto em formato
centralizado.
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