
SATÉLITE REVISTA CIENTÍFICA DA 
FACULDADE GALILEU

REGULAMENTO E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO

A SATÉLITE REVISTA CIENTÍFICA DA FACULDADE GALILEU tem como objetivo a publicação de 

artigos inéditos, de acordo com a normatização adotada pela instituição. Poderão publicar na revista 

professores e alunos pesquisadores da própria instituição ou vinculados a outras instituições.

A versão eletrônica tem como objetivo proporcionar o acesso público, gratuito, permanente 

e imediato do conteúdo da revista.

A revista está estruturada da seguinte forma:

a) Editor-chefe

b) Conselho Editorial

c) Conselho Científico

d) Avaliadores Ad doc

Editor-chefe

O editor-chefe tem a incumbência de fazer a gestão da revista científica e será um docente 

da instituição nomeado pela Direção.

O mandato do editor-chefe é de dois anos, sendo permitidas reconduções.

O Editor-Chefe é responsável por:

 coordenar a revista, estruturando a revisão e a admissão dos artigos científicos 

submetidos;

 incluir e/ou a substituir membros dos conselhos editorial e científico;

 indicar avaliadores ad hoc para os artigos submetidos à publicação;

 recomendar alterações em conteúdos de artigos submetidos, embora possa 

eventualmente delegar essa responsabilidade a um integrante do Corpo Editorial ou 

Científico;

 informar ao autor correspondente a decisão editorial ao final do processo de 

avaliação; e

 dar o parecer final sobre a aprovação ou a rejeição de artigos.



Conselho Editorial

O Conselho Editorial, composto por 05 membros, é constituído por professores e 

pesquisadores com destaque no direito e em áreas correlatas, incluindo o editor chefe.

Os membros do conselho editorial são indicados pelo editor-chefe.

São funções dos membros do Conselho Editorial:

 analisar os artigos científicos submetidos, respeitando a ética e o sigilo, verificando a 

representatividade do título, a eficácia do resumo, à adequação e coerência da 

metodologia em relação aos objetivos do artigo, as conclusões e coerência do texto.

 verificar à qualidade da redação, à objetividade e clareza do artigo, o uso correto de 

termos e à pertinência e atualização das referências.

 elaborar parecer sobre o artigo analisado, com a indicação expressa de aceite, não 

aceite ou aceite condicionado a reformulações.

 zelar pelo cumprimento das atribuições dos editores e substituí-los caso suas 

atribuições não estejam sendo cumpridas adequadamente.

 deliberar sobre decisões relativas a políticas editoriais e a consultas realizadas pelo 

editor-chefe.

 apontar ao editor-chefe as alterações necessárias no regulamento.

Conselho Científico

O Conselho Científico é um órgão colegiado, integrado por colaboradores e pesquisadores 

de diversas áreas do Brasil, com conhecimento multidisciplinar. O objetivo do conselho científico é 

agregar amplos conhecimentos na avaliação dos artigos científicos submetidos, em áreas do 

direito e relacionadas ao direito.

O mandato dos participantes do Conselho Científico é de dois anos, sendo permitidas 

reconduções. A quantidade de membros do Corpo Editorial Científico é definida pelo editor-chefe 

por ocasião do início de seu mandato e decorre das necessidades do periódico.

A função do Conselho Científico consiste em.

 avaliar o processo de admissão de artigos submetidos.

 escolher avaliadores ad doc se necessário for.

 participar de comissão especial para resolver problemas referentes as aprovações de 

publicações caso o edital não seja suficiente para a solução.



 tomar decisões relativas aos aspectos científicos do processo editorial do periódico, 

sempre que solicitados por qualquer membro do conselho editorial.

Avaliação dos Artigos

Os artigos deverão ser submetidos a avaliação do conselho editorial e avaliadores ad hoc 

eventualmente indicados pelo conselho científico.

Os artigos submetidos a aprovação para a publicação na revista serão avaliados por meio do 

sistema Double Blind Peer Review. Esse sistema possibilita a análise de artigos sem a identificação 

do autor e do revisor, garantindo-se a idoneidade no processo de seleção.

O processo de avaliação compreende:

 A submissão do artigo pelo autor.

 A verificação da pertinência temática pelo editor-chefe, que recebe os artigos submetidos 

e encaminha para os pareceristas pertencentes ao conselho editorial.

 Avaliação e confecção dos pareceres pelos membros do conselho editorial, podendo o 

trabalho:

a. Ser aprovado

b. Ser reprovado

c. Ser aprovado mediante o cumprimento das condições estabelecidas pelo conselho 

editorial

O autor do trabalho reprovado será comunicado em até 10 dias do recebimento do parecer 

do conselho editorial pelo editor-chefe. Se houver recomendações de alterações, o trabalho será 

encaminhado ao autor, que terá 15 (quinze) dias úteis para analisar as sugestões e fazer as 

alterações solicitadas.

O artigo com as alterações será avaliado novamente pelo conselho editorial, que emitirá 

novo parecer.

Os critérios de avaliação dos artigos são:

i) A relevância do tema 

ii) a redação e o encadeamento lógico da revisão teórica com a utilização de 

referências apropriadas

iii) a metodologia aplicada

iv) a profundidade e a consistência das análises

v) o delineamento e os fundamentos das conclusões



vi)  e a relevância das contribuições. 

Os artigos aprovados serão submetidos à revisão ortográfica, gramatical e de adequação às 

normas adotadas pela revista e à editoração final do documento. A conclusão desse processo não 

implica a publicação imediata do artigo, cabendo aos editores, de acordo com as políticas 

editoriais, elaborar as pautas e decidir qual o momento apropriado para a publicação.

Os prazos do processo de avaliação são os seguintes:

a) Submissão dos artigos pelos autores em até 60 dias da chamada.

b) Avaliação pelo editor-chefe e do conselho científico da pertinência temática em até 

30 dias da chegada do artigo.

c) Avaliação pelo conselho editorial em até 30 dias do recebimento do artigo.

d) Readequação do artigo pelo autor em até 15 dias do recebimento do artigo com as 

recomendações.

e) Reavaliação do artigo em até 15 dias pelo conselho editorial após o recebimento do 

artigo encaminhado pelo editor-chefe.

f) Revisão final da formatação do artigo em até 30 dias contados da entrega do artigo 

(avaliado ou reavaliado pelo conselho editorial).

Somente serão publicados artigos que recebam parecer favorável por parte do conselho 

editorial ou dos avaliadores ad hoc, nomeados pelo conselho científico.

Periodicidade

A revista tem periodicidade semestral.

Política Editorial

O objetivo da revista é difundir conhecimento, de forma séria, ética e confiável.

Para tanto, assumimos um compromisso com a qualidade e interdisciplinariedade, seguindo 

padrões internacionais de publicação científica.

O editor e as equipes editoriais não devem divulgar qualquer informação sobre artigos 

submetidos a qualquer outra pessoa, com exceção do próprio autor, revisores e colaboradores.

O editor deve se abster de avaliar artigos nos quais tenha algum conflito de interesse 

resultante de relacionamentos competitivos ou colaborativos ou qualquer outro tipo de 



relacionamento ou conexões com qualquer um dos autores, empresas ou (possivelmente) 

instituições que estejam relacionadas aos artigos.

Tantos os autores como os membros da revista devem assumir completa responsabilidade por 

seus atos.

Os direitos patrimoniais relativos aos artigos científicos publicados pertencem 

exclusivamente à Satélite Revista Científica da Faculdade Galileu.

Permite-se a extração de cópias ou reproduções dos artigos, total ou parcialmente, desde 

que para fins não comerciais e com identificação de sua fonte. 

Os autores devem garantir que suas obras sejam totalmente originais. No caso dos autores 

usarem trabalhos e / ou palavras de outros autores, deverão realizar as devidas citações.

A Revista considera o plágio em todas as suas formas um comportamento antiético, passível 

de aplicação das medidas legais competentes.

Regras de Formatação

• Editor de texto: Word

• Papel: A4

• Margens: esquerda 3cm, direita 2cm, superior 3 cm e inferior de 2 cm

• Fonte: Arial, tamanho 12

 Paginação: canto superior direito

• Parágrafo: alinhamento justificado; espaçamento entre linhas: 1,5

O artigo deverá conter folha de rosto, separada, com as seguintes informações:

• Título do artigo

• Identificação do(s) autor(es): nome completo, titulação, instituição à qual está ligado, link 

para o currículo Lattes, endereço para correspondência, telefone e e-mail.

A folha de rosto não será enviada para o processo de avaliação, ficando arquivada com o 

editor-chefe.

Sobre o artigo 

A primeira página do artigo deve conter obrigatoriamente:

• Título em português, inglês e espanhol, com, no máximo, oito palavras cada;



• Resumo em português, inglês e espanhol (com 150 a 200 palavras cada) os objetivos, a 

metodologia, as hipóteses e a conclusão;

• Palavras-chave em português, inglês e espanhol (5 para cada idioma).

A introdução e a conclusão deverão ser numeradas.

O artigo também deverá atender às seguintes regras:

 sistema de citação autor-data

 as citações com mais de 3 linhas devem ser apresentadas em parágrafo destacado com 

recuo (de 4 cm) e fonte menor (10).

 a lista de referências bibliográficas: deverá ser apresentada em ordem alfabética no final 

do texto.

Nenhum tipo de identificação de autoria deverá ser incluído no artigo. Qualquer informação 

que leve ao reconhecimento do(s) autor(es) deve vir apenas na folha de rosto. A 

descaracterização de autoria é de responsabilidade exclusiva do(s) autor(es).

Satélite Revista Científica da Faculdade Galileu

Juliana Zacarias Fabre Tebaldi
Editora-chefe


