
                                                                                        

REVISTA ÁGORA – NÚMERO 01 – Ano III – 2019 
 

CHAMADA DE ARTIGOS 
 

A direção da Faculdade “Santa Rita” – FaSaR –  e o Conselho Editorial da 

Revista Científica Ágora informam a todos os interessados que se encontram abertas as 

inscrições para remessa de artigos científicos a serem submetidos à apreciação do 

mencionado Conselho Editorial, e seus colaboradores, para que, em sendo aprovados, 

serem publicados na edição de número 1, Ano III, da versão eletrônica da Revista, relativa 

ao ano de 2019, primeiro semestre, com previsão de publicação em julho do ano em 

curso. 

 

DATAS IMPORTANTES: 

Submissões De 22 de abril o à 27 de maio exclusivamente pelo 

endereço eletrônico https://www.fasar.com.br/revista. 

RODADA 1 - Avaliação dos 

artigos no formato triple 

blind review 

De 28 de maio a 11 de junho. Os autores devem 

acompanhar as etapas das avaliações pelo sistema da 

revista.   

Correções pelos Autores e 

reenvio para a Rodada 2 de 

avaliação. 

De 12 de junho a 24 de junho. Os autores devem 

acompanhar as etapas das avaliações pelo sistema da 

revista.   

RODADA 2 – Conferência 

das correções solicitadas 

nos artigos ACEITOS no 

formato triple blind review 

De 25 de junho a 01 de julho. Os autores devem 

acompanhar as etapas das avaliações pelo sistema da 

revista.   

Envio da versão final, 

pelos autores 

De 02 de julho a 10 de julho. 

Publicação da versão 

eletrônica da revista Ágora 

com os artigos aceitos 

Até 31 de Julho. 

 

 

 

https://www.fasar.com.br/revista


                                                                                        

NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS AO CONSELHO 

EDITORIAL DA REVISTA “ÁGORA” 

 

Para inscreverem seus artigos a serem apreciados para possível inclusão na 

próxima edição, os autores dos artigos deverão seguir as normas estipuladas no modelo 

para a submissão de artigos, disponível nas diretrizes para autores localizada em 

https://www.fasar.com.br/revista no menu “Para Autores”  

 

Os artigos encaminhados ao Conselho Editorial da Revista Ágora serão 

submetidos à avaliação de até 03 (três) consultores ad-hoc, especialistas na área 

pertinente à temática do artigo para, posteriormente, serem aprovados ou não pelo Editor 

e Conselho Editorial. A avaliação será no modelo triple blind review; 

 

INFORMAÇÕES ESPECÍFICAS: 

1) Os trabalhos deverão ser enviados exclusivamente pelo endereço eletrônico 

https://www.fasar.com.br/revista após o cadastro de todos os autores; 

 

2) Serão aceitos somente os trabalhos escritos em Língua Portuguesa e Língua 

Inglesa;  

 

3) Não serão admitidos acréscimos ou alterações nos trabalhos após o envio para 

composição editorial e fechamento da edição. 

 

4) As opiniões e conceitos emitidos nos trabalhos pelos autores são de exclusiva 

responsabilidade destes, não refletindo a opinião dos Editores da Revista. 

 

5) Devido à limitação de número de páginas da revista, o Conselho Editorial da 

Revista se reserva no direito de, em caso de artigo selecionado e já tendo sido 

preenchido o número de páginas, arquivar o artigo para publicação em número 

posterior. Logicamente nessa hipótese o fato será comunicado aos autores para 

informações e aquiescência por parte dos mesmos.   

 

https://www.fasar.com.br/revista
https://www.fasar.com.br/revista


                                                                                        

6) O trabalho deverá ser inédito, destinado exclusivamente à Revista Ágora, com o 

mínimo de 08 (oito) e máximo de 12 (doze) páginas, incluindo-se os elementos pré-

textuais e pós-textuais. 

 

7)  A Revista Ágora se reserva o direito da realização de alterações nos trabalhos 

relativamente à normatização nestas estipuladas e de ordem ortográfico-

gramatical, objetivando a manutenção do padrão culto da língua, respeitando, 

porém, o estilo dos autores. 

 

8)  A Revista Ágora classificará as colaborações de acordo com as seguintes seções: 

 

Artigos de pesquisa: resultantes de investigação científica, contendo introdução, 

revisão de literatura, materiais e métodos, resultados, discussão e conclusão. 

 

Artigos de revisão: resultantes de pesquisa bibliográfica com análise crítica sobre 

determinado tema, contendo introdução, revisão de literatura, discussão e 

conclusão. 

 

Relatos de experiência: resultante de experiência individual ou coletiva de 

proposta de intervenção, contendo introdução, descrição, discussão e conclusão. 

 

9) As Referências Bibliográficas: devem ser apresentadas em ordem alfabética no 

final do texto, segundo as normas da ABNT. 

 

10) O Conselho Editorial da Revista Ágora recomenda que artigos de pesquisa que 

envolvam coleta de dados com seres humanos sejam previamente submetidos a 

um Comitê de Ética em Pesquisa, e desta forma devem apresentar o número do 

CAAE. 

DAS SUBMISSÕES ONLINE 

A submissão dos artigos é on-line no site: www.fasar.com.br/revista 

http://www.fasar.com.br/revista


                                                                                        

Periodicidade: Semestral. 

Já possui um login/senha de acesso à revista Revista Ágora? Então clique em Acesso. 

O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios 

para a submissão de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em 

curso.  Veja a seguir como realizar a submissão do artigo: 

Não tem login/senha? Faça o seu cadastro clicando em Cadastro. 

 

Após cadastrar e acessar o sistema clique em Submissões no canto esquerdo da tela. 

  

Em seguida clique em Nova Submissão no canto direito da tela: 

 

 

 

 



                                                                                        

 

Na próxima tela preencha todos os dados das guias: 1. Início, 2. Transferência do 

manuscrito, 3. Inclusão de metadados, 4. Confirmação e 5. Próximos passos. 

 

 

 

Inclua o nome de todos os autores. Com essas etapas o seu artigo poderá ser 

submetido com sucesso. Após isso o autor deverá acompanhar as etapas de 

avaliação pelo sistema. 

 

 

A Direção da Faculdade Santa Rita – FaSaR – e o Corpo Editorial da Revista 

Ágora, nesta oportunidade, externam seus agradecimentos aos seus colaboradores e 

informa estarem à disposição para sanar quaisquer dúvidas através do e-mail da revista. 

  

Conselheiro Lafaiete, 10 de abril de 2019. 

 

 Maria da Paz Fonseca e Costa 

 Diretora Geral da Faculdade Santa Rita – FaSaR 

 

Editores 

Dr. Raphael de Vicq Ferreira da Costa 

Ms. Josemara Fernandes Guedes Sousa 

Ms. Ronan Loschi Rodrigues Ferreira 


