REVISTA PENSE DIREITO
REVISTA PENSE VIRTUAL
CHAMADA PARA SUBMISSÕES 2021
A direção do Centro Universitário AESO Barros Melo - UNIAESO convida a comunidade
científica a submeterem artigos científicos, resenhas, relatos de experiência e ensaios
visuais, resultados de trabalhos de pesquisa e de atividades desenvolvidas para as
revistas acadêmicas que serão editadas em 2022 pela IES, com o objetivo de visibilizar
as produções de conhecimento nas diversas áreas desenvolvidas nesta instituição nas
atividades de ensino, pesquisa e extensão.
1. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS
1.1. O prazo de envio do trabalho será de 01 de novembro a 10 de dezembro de 2021.
1.2 As propostas deverão ser submetidas por formulário, disponível no link
https://tinyurl.com/inscricaorevistaspense2021, onde deverão ser anexados os
trabalhos em word seguindo os modelos dos templates, disponíveis no mesmo link;
1.3 O nome do arquivo em word a ser anexado deve indicar a revista escolhida (Pense
Direito ou Pense Virtual, a modalidade, seguindo do nome e do sobrenome do autor,
separados por underline “_”.
Ex.: PENSE DIREITO_ARTIGO_CarolinaSousa
Ex.: PENSE VIRTUAL_RESENHA_DiogoFerreira
Ex.: PENSE VIRTUAL_RELATO_AndreGomes
Ex.: PENSE VIRTUAL_ENSAIOVISUAL_RafaelaFarias
1.4 Os artigos científicos, resenhas, relatos de experiência e ensaios visuais propostos
por estudantes de graduação devem ser assinados conjuntamente com seus
professores orientadores.
2. MODALIDADES DOS TEXTOS E ENSAIO VISUAL
2.1 Artigo científico: Deve ter de 10 a 20 páginas. Corresponde à produção intelectual
desenvolvida por estudantes e/ou professores em suas áreas de pesquisa e atuação
profissional, a trabalhos de iniciação científica, trabalhos de Conclusão de Cursos (TCC),
dissertações ou teses finalizados, assim como outras atividades de pesquisa
desenvolvidas pelo autor;
2.2 Resenha: Deve ter de 3 a 8 páginas (mesmo formato do artigo). Trata-se da analise
de uma obra (livro, filme ou artigo científico). O texto deve trazer destacado, antes do
título, a referência completa da obra resenhada; tratar de livros, filmes ou artigos
científicos relevantes para as diversas áreas de conhecimento publicados ou realizados
até dois anos antes da data de submissão da resenha;
2.3 Relato de experiência: Deve ter de 3 a 8 páginas (mesmo formato do artigo).
Corresponde a experiências de cunho prático e teórico desenvolvidas em Grupos de
Estudo por alunos e/ou professores, atividades/projetos de extensão, assim como

outras atividades desenvolvidas em disciplinas cursadas pelo discente;
2.4 Ensaio visual: Deve ter no mínimo 7 e no máximo 10 páginas em formato A4,
respeitando as especificações da revista, podendo estar orientado nos modos retrato
(vertical) ou paisagem (horizontal). Corresponde a trabalhos relacionados à fotografia,
ao cinema, às artes visuais, ao jornalismo, ao design gráfico, à publicidade ou áreas
afins.
3. NORMAS DE FORMATAÇÃO
3.1 Todas as normas de formatação devem estar em conformidade com as regras de
trabalho científico da ABNT - Associação Brasileira de Normas Técnicas, especialmente
as NBR 6022, NBR 6023, NBR 6028 e NBR 10520.
4. CONSELHOS EDITORIAIS
4.1 Revista Pense Direito: Prof. Bruno Freire Pimentel, Prof. Carlo Consentino, Profª
Izabella Barros Melo, Prof. João Paulo Allain Teixeira e Profª Helder Correia;
4.2 Revista Pense Virtual: Prof. André Aquino, Prof. Luiz Otávio Carvalho, Profª Milena
Travassos, Prof. Nataly Queiroz e Prof. Ricardo Maia
5. RESPONSABILIDADES DOS AUTORES
5.1 O texto submetido deve ser produto de autoria intelectual própria. O autor deve se
comprometer a identificar devidamente todos os dados e referências, com os
respectivos créditos necessários. O ato de submissão implica declarar que os materiais
apresentados estão totalmente livres de direitos de autor e, portanto, se
responsabilizar por qualquer litígio judicial de qualquer ordem ou reclamação
relacionados com direitos de propriedade intelectual, exonerando de toda
responsabilidade do Centro Universitário AESO Barros Melo - UNIAESO, a revista e os
editores da mesma;
5.2 As opiniões emitidos pelos autores são de sua exclusiva responsabilidade;
5.3 É de responsabilidade do(s) autor(es) o total respeito aos padrões éticos da
pesquisa científica (não plágio, crédito de autoria, veracidade da informação etc.), bem
como aos princípios éticos do campo de conhecimento a que o estudo se reporta;
5.4 É responsabilidade exclusiva dos(as) autores(as) a obtenção de permissão por
escrito para usarem, em suas colaborações, materiais protegidos pela lei de Direitos
Autorais;
5.5 As revistas se reservam o direito de efetuar, nos originais, alterações de ordem
normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto da língua,
respeitando, porém, o estilo dos autores;
5.6 Os trabalhos aprovados com restrições só serão publicados depois de realizados os
ajustes solicitados pela comissão editorial e entregues no prazo previsto conforme
comunicação institucional.

As dúvidas podem ser encaminhadas à Coordenação de Pesquisa e Intercâmbio pelo email: coordenacao.pesquisa@barrosmelo.edu.br
CALENDÁRIO
ATIVIDADES
1. Período para submissão dos trabalhos
2. Divulgação dos trabalhos selecionados
3. Publicação das revistas

DATAS
01 de novembro a 10 de
dezembro
Março 2022
2022

Olinda, 01 de novembro de 2021
Profª. Ivânia Maria de Barros Melo Dias
Reitora UNIAESO

