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Envio de artigos para fins de avaliação
Qualquer artigo deve ser enviado para revistaquaestiofacti@gmail.com em

formato .doc o .docx.
Revisão: Uma vez recebidos, todos os textos serão submetidos a dupla revisão cega
por pares.
Idiomas: aceitam-se textos escritos em espanhol, inglês, italiano e português.
Extensão: sugere-se que os textos não superem 15.000 palavras. As refutações na
seção Conjecturas e refutações não poderão superar 5000 palavras.
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Regras de edição

2.1

Apresentação do trabalho

1. Nome e sobrenome do autor, filiação acadêmica e endereço eletrônico de contato.
2. Título do artigo. Se possui subtítulo deve ir em uma linha independente em relação
ao título.
3. Título e subtítulo em inglês.
4. Abstract de não mais de 150 palavras no idioma em que o trabalho está redigido.
5. Abstract em inglês, se não for este o idioma em que o artigo estiver escrito.
6. 5 palavras-chave no idioma de redação do texto.
7. 5 palavras-chave em inglês, se esse não for o idioma de redação.
8. Versão para revisão cega. Todos os textos devem vir acompanhados de uma versão
destinada a ser submetida a revisão sem qualquer dado do autor, eliminados os
agradecimentos e qualquer outra referência que possa indicar sua identidade.
2.2

Apresentação do conteúdo

1. Fonte e tamanho. Os textos devem ser enviados em letra Times New Roman tamanho
12, espaço entre linhas de 1,5. Recuo antes de cada parágrafo.
2. Notas. As notas devem ser editadas em tamanho 10 e com espaçamento entre linhas
simples, sem recuo. Numeração iniciando a partir de 1 em cada artigo.
3. Subtítulos. A ordem dos itens será a seguinte: 1, 1.1, 1.1.1, 1.1.2, 2, etc.
4. Citações
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4.1. As citações bibliográficas seguirão o modelo anglo-saxão. Os sobrenomes em
versalete, o ano de edição do original (quando o autor tiver várias obras publicadas
em um mesmo ano poder-se-ão usar letras ao lado da data, começando por a,b,c,...).
Como exemplo:
(YOUNG, 1971a: 25-26)

•

Se há vários autores citados com o mesmo sobrenome, acrescentar inicial
do nome, depois sobrenome:
COLOMER, J., 1995: …

•

Se se tratar de uma citação de um artigo de revista em que não conste o
ano, a maneira de citar seria, por exemplo:
COLOMER, J., «The Spanish …»: 40-52

4.2. As citações em texto principal ou nas notas serão feitas em letra comum (i.e. sem
itálico) e entre aspas «angulares».
4.3. Se a citação no corpo do texto possuir uma extensão de mais de três linhas não deverá
vir entre aspas, devendo aparecer separada do texto principal, em tamanho 10 e
centralizada.
5. Aspas. As aspas dentro de aspas passarão a ser aspas “comuns”.
6. Bibliografia. A bibliografia irá ao final, em ordem alfabética, respeitando o formato
que segue: primeiro sobrenomes em versalete, inicial do nome, ano, artigo de uma
revista ou capítulo de um livro em aspas angulares, título da revista ou da obra em
itálico; se se tratar de uma revista, a seguir, o número e, entre parênteses, se se
menciona o tomo ou volume; após, os dois pontos e o número das páginas. Por
exemplo:
COLOMER, J., 1998: «The Spanish “State of Autonomies”: Non-Institutional
federalisms», en West European Politics, 21 (4): 40-52.
PUTNAM, R., 1995: Making democracy work. Civic traditions in modern Italy.
Princeton: Princeton University Press.

7. Seguir critérios em relação a: direito (sempre com letra minúscula); Estado;
ordenamento jurídico; juiz; tribunal; promotor; Supremo Tribunal (órgãos, em geral,
com letra maiúscula); capítulo;
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Compromisso ético e direitos autorais

3.1

Compromisso ético

Quaestio Facti. Revista Internacional sobre Raciocínio Probatório adere às diretrizes
fixadas pela EASE (European Association of Science Editors) para efeitos da gestão,
edição, revisão e publicação de resultados científicos em revistas de diferentes áreas de
conhecimento. Conforme essas diretrizes:
(a) Os autores comprometem-se a remeter trabalhos inéditos, que não tenham sido
publicados anteriormente e que não tenham sido submetidos a avaliação de outras
revistas enquanto não se completar o processo de avaliação por parte desta revista.
O envio de trabalhos para avaliação requer a omissão na cópia cega de qualquer
dado que possa ser identificado pelos revisores a respeito de sua autoria e, da
mesma forma, implica aceitar as normas de publicação, revisão e avaliação da
revista que vão detalhados a seguir, assim como em cada número dessa.
(b) Os revisores dos trabalhos assumem o compromisso de realizar uma revisão
crítica, honesta e construtiva sobre a qualidade científica do texto, dentro do
âmbito de seus conhecimentos e habilidades. Por isso, somente revisarão um
trabalho se se sentirem competentes em relação à temática a ser revisada, e caso
não haja conflito de interesses. Quaestio facti informará a autores e autoras em
tempo e forma adequados sobre a aceitação ou recusa de seus trabalhos,
assegurando uma edição respeitosa em relação ao estilo e às ideias de cada autor,
dando tempo adequado para fins de correção da edição final.
(c) Os Diretores, membros do Conselho de Redação, membros do Conselho Editorial
e os membros do Conselho Consultivo comprometem-se a respeitar a
imparcialidade e a manter confidencialidade em relação aos trabalhos enviados,
seus autores e revisores, de forma que o anonimato preserve a integridade de todo
o processo de avaliação. Para tal fim, garantem a seleção dos revisores mais
qualificados e especializados na matéria para emitir uma avaliação do trabalho
crítica e com expertise. Da mesma forma, na medida do possível, evitarão todo e
qualquer tipo de conflitos de interesses, cumprindo estritamente com os prazos de
avaliação, edição e publicação que exige a periodicidade da revista.
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3.2

Direitos autorais

O envio de artigos para fins de publicação por Quaestio facti. Revista Internacional
sobre Raciocínio probatório implica a aceitação dos seguintes termos:
(a) O autor compromete-se a respeitar as pautas éticas anteriormente mencionadas;
(b) Concede à Quaestio facti o direito de primeira publicação, outorgando licença para
publicar o texto enviado em todos os formatos e meios impressos e eletrônicos da
revista;
(c) Para efeitos de qualquer reimpressão, abreviação ou tradução de um artigo de
qualquer de suas seções, Quaestio facti compromete-se a solicitar rapidamente
autorização a cada autor e autora do trabalho em questão, para fins de que ele ou
ela decidam se autorizam tal publicação. Ao mesmo tempo, os autores que
decidirem republicar seu trabalho em outros locais comprometem-se a fazer
constar na nova publicação a prévia aparição da contribuição na Quaestio facti.
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