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  O Centro de Extensão, Pós-Graduação e Pesquisa (CEPPES) da FBMG, faz saber que, a partir do dia 04 

de Maio de 2017, estão abertas as submissões de artigos científicos para as Revistas Acadêmicas da 

Faculdade Batista de Minas Gerais, nas áreas da Administração e Contábeis, Direito e Teologia.  

Os autores que desejarem submeter seus trabalhos estarão livres de ônus e deverão se inscrever no 

Portal de Periódicos da Faculdade Batista de Minas Gerais e enviar o artigo nesse espaço 

(http://periodicos.redebatista.edu.br/). É possível, também, fazer a submissão pelo endereço eletrônico do 

CEPPES: ceppes@redebatista.edu.br.  

Cada artigo será submetido aos nossos pareceristas anônimos, adotando como processo de revisão 

o sistema duplo de revisão anônima (double blind peer review), ou seja, tanto o nome dos pareceristas 

quanto dos autores permanecerão em sigilo. Caso aprovado, o artigo estará disponível para possível 

publicação nas próximas edições das Revistas.  

Os artigos submetidos devem estar formatados a partir das normas ABNT, com fonte Times New 

Roman, tamanho 12 e espaçamento 1,5. Para demais padrões de formatação, o Manual de Normalização da 

FBMG, está disponível no site da instituição. Não serão aceitos artigos que fujam dos temas pertinentes às 

áreas do saber abarcadas em cada publicação.  Os artigos deverão ser obrigatoriamente inéditos tanto no 

universo eletrônico quanto das publicações físicas.  

 Revista Jurídica - Revista de Direito (ISSN: 2236-2266) 

A revista jurídica da Faculdade Batista de Minas Gerais ocupa-se da publicação de artigos científicos, 

resenhas, recensões e teses de seus pesquisadores de docentes e discentes. 

Davar Polissêmica – Revista de Teologia (ISSN: 2236-2711) 

Criada em 2011, a revista Davar Polissêmica é um instrumento acadêmico da Faculdade Batista de Minas 

Gerais. Publicamos artigos relacionados à teologia, à religião e ao diálogo da teologia com outras áreas do 

conhecimento. 

Revista de Administração & Ciências Contábeis (ISSN: 2237-7360) 

A revista de Administração da Faculdade Batista de Minas Gerais ocupa-se da publicação de artigos 

científicos, resenhas, recensões e teses de seus pesquisadores tanto docentes quanto discentes. 
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