CHAMADA PARA DE SUBMISSÕES DE ARTIGOS DA REVISTA
TÉCNICA DA CRF, EDIÇÃO 001/2021
A Comissão Nacional de Regularização Fundiária – CRF torna pública a chamada para
de submissões de artigos da Revista Técnica da CRF, edição 001/2021.
A publicação de artigos na Revista CRF é exclusiva para membros da Comissão, sendo
a assinatura de membro condição obrigatória para a submissão de trabalhos, bem como
para acompanhar o processo editorial em curso.

I - Condições para submissão
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões
que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores.





Ser membro adimplente da Comissão Nacional de Regularização Fundiária-CRF;
Preencher ficha de submissão com nome do autor ou autores, endereço, telefone, email e biografia;
O texto deve seguir os padrões e os requisitos descritos nas Diretrizes abaixo
elencadas
A contribuição deve ser original e não ter sido publicada ou estar sendo avaliada para
publicação por outra revista;

II - Diretrizes







Os artigos, obrigatoriamente, devem estar relacionados com as temáticas de
Regularização Fundiária ou temas correlatos;
Os arquivos devem estar em formato Microsoft Word;
Os trabalhos devem atender às disposições especificadas pela Associação
Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
Formatação: Fonte: Time New Roman 12; Margens: esquerda: 3 cm; direita: 2
cm; superior: 3 cm; inferior: 2 cm; - Espaçamento entrelinhas de 1,5.
Os artigos deverão conter uma Média de 8.000 (oito mil) caracteres;
Os elementos pré-textuais deverão ser organizados na seguinte ordem:
· Título e subtítulo (se houver)

















Os elementos textuais que compõe o artigo são:
· Introdução, Desenvolvimento e Conclusão.
Ao final do texto será necessária a apresentação das referências, com indicação
em ordem alfabética das fontes utilizadas pelo autor, alinhadas à esquerda com
espaçamento simples.
Serão permitidos, no máximo, 2 (dois) autores por artigo.
Uma vez aceito o trabalho, os autores receberão uma notificação e terão prazo de
até 15 dias para devolvê-lo com as possíveis alterações que se façam
necessárias.
Todas as diretrizes acima descritas são obrigatórias e o descumprimento
acarretará na rejeição do manuscrito.
Os artigos recebidos são submetidos a análise da Coordenação da Revista quanto
à linha editorial e sua adequação aos critérios formais constantes na chamada.
Na identificação de plágio e autoplágio, o manuscrito será rejeitado.
A seleção dos trabalhos para publicação é de competência da Coordenação da
Revista, que selecionará os que forem considerados como expressivos para o
tema Regularização Fundiária.
A Revista reserva-se no direito de efetuar, no artigo publicado, alterações de
ordem normativa, ortográfica e gramatical, com vistas a manter o padrão culto
da língua, respeitando, porém, o estilo dos autores.
Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração pela publicação
dos trabalhos na Revista.
Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente
para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para
outras finalidades ou à terceiros, em respeito à Lei Geral de Proteção de
Dados Pessoais (LGPD).

III - PRAZO DE ENVIO:
Os artigos devem ser enviados até o dia 30 de setembro de 2021 para o e-mail
artigos@crf.org.br, acompanhados de requerimento assinado, conforme modelo do anexo
I da chamada.
São Paulo/SP, 15 de setembro de 2021

Antonia Érica de Freitas Morais
Coordenadora da Revista CRF

ANEXO I

REQUERIMENTO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGO
REVISTA TÉCNICA - CRF

Dados do Autor
Nome:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Biografia:

Dados do coautor
Nome:
Endereço:
Telefone:
E-mail:
Biografia:

Artigo
Título:
Subtítulo (se houver):

São Paulo/SP, _____/_____/______

_________________________________
Requerente

