
FAQ - Edital 
Informações gerais: 
A Ágora é uma revista estudantil criada na FGV Direito Rio. Fundada em 2014, sua missão                
é criar um espaço fértil para novos pensadores e novas ideias. Queremos desmistificar o              
conhecimento no ambiente universitário, eliminando o formalismo desnecessário e         
democratizando o poder de expressão. Viemos para preencher o vácuo da ausência de um              
meio de comunicação sério e ao mesmo tempo acessível, feito por e para quem quer saber                
e fazer mais. Assim, nossa revista é feita de forma colaborativa, pois publicamos apenas os               
textos que são enviados à Ágora. 
 
1) Quero enviar textos: 
Quem pode enviar textos para a Revista? 
Damos preferência para universitários em geral, especialmente graduandos. Mas aceitamos          
textos de qualquer pessoa. 
 
Qual o tipo de textos que vocês aceitam? 
Curtimos tudo! O formato e tipo textual ficam a cargo do escrito, podendo ser dissertações,               
resenhas, artigos, críticas, crônicas, contos, ensaios, poesias ou qualquer outro modelo da            
preferência do autor. O tema também fica a seu critério. A ideia é justamente promover o                
debate sobre assuntos diversos. Gostamos de textos que instigam o pensamento crítico,            
independente do tema.  
 
Como eu envio meu texto para a Ágora? 
É só nos enviar por e-mail agorafgv@gmail.com. Preferencialmente no formato do Word,            
fonte Times New Roman, tamanho 12, e espaçamento 1,5. O texto deve ter, no máximo,               
1.500 palavras. No mesmo documento deverá constar nome completo, data de nascimento,            
curso, período e universidade de origem do autor. Algumas dessas informações estarão            
dispostas no final do texto, caso ele seja publicado.  
 
Como vou saber se meu texto foi escolhido? 
Você receberá um e-mail nosso confirmando a aceitação. 
 
E depois que meu texto é aceito? 
No próprio e-mail de confirmação podemos dizer que são necessárias algumas alterações,            
para reduzir seu texto, revisá-lo ou corrigir eventuais erros de gramática e ortografia. Mas              
relaxe! Não iremos promover nenhuma modificação sem autorização prévia que possa           
desconfigurar sua autoria. 
 



E se meu texto não for aceito? 
Como às vezes recebemos muitos textos, reservamos alguns para serem publicados em            
edições futuras. Podemos também optar por não publicar na revista física, mas em nosso              
site/facebook. Além disso, o tema a ser abordado no texto é livre, mas passível de vedação                
dos editores, caso estes julguem o conteúdo demasiadamente ofensivo, pouco informativo,           
explicitamente pornográfico ou contendo apologias evidentes a crimes, drogas ou suicídio. 
 
Meu texto poderá ser replicado? 
Ao enviar o seu texto para a Revista Ágora, você está de acordo com a licença Creative                 
Commons (BY-NC-SA 3.0), nos termos de nossa nossa Cartilha de Direitos Autorais            
(https://docs.wixstatic.com/ugd/4677ab_a123f6c114164a688f65fc1a2e4cd18d.pdf). Com  
isso, o texto pode ser exibido em meios diversos sem aviso prévio, mas sempre sem               
finalidade comercial e dando os devidos créditos. 
 
Serei remunerado? 
A Ágora é uma iniciativa sem-fins lucrativos e independente. Então todos os textos são              
enviados em caráter voluntário e gratuito. 
 
2) Quero enviar desenhos: 
Quem pode enviar desenhos para a Ágora? 
Damos preferência para jovens artistas independentes. Mas aceitamos o trabalho de           
qualquer pessoa!  
 
Qual tipo de arte vocês aceitam? 
Curtimos tudo! Publicamos desde desenhos com lápis e caneta até aquarelas e quadros. O              
tema também fica a seu critério. A ideia é justamente dar liberdade ao artista para se                
expressar como bem quiser. A Ágora segue um princípio de “Revista Galeria”, usando             
nossas páginas para divulgar um projeto artístico especial, sendo as ilustrações de igual             
importância aos textos. 
 
Como envio meus sketchs para a Ágora? 
É só selecionar e nos enviar por e-mail para agorafgv@gmail.com. Pode ser em .pdf, .jpeg,               
.psd ou no formato que você preferir. Pedimos também para que sejam enviados pelo              
menos 20 desenhos, e que eles contenham certa coerência no estilo. No mesmo             
documento deverá constar nome completo, data de nascimento, curso, período e           
universidade de origem do autor. 
 
Como vou saber se meu desenho foi escolhido? 
Você receberá um e-mail nosso confirmando a aceitação. Nesse e-mail, constará também            
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um pedido para você escrever um parágrafo simples sobre seu trabalho e história, além de               
anexar sua página do facebook, seu instagram (caso tenha um) e demais redes sociais nas               
quais você divulgue sua arte. Estas informações serão expostas em uma seção da revista              
na qual apresentamos o artista. 
 
E depois que meus desenhos são aceitos? 
O nosso corpo editorial trabalhará para distribuí-los de modo harmônico entre os textos da              
publicação.  
 
E se meu trabalho não for aceito? 
Como recebemos muitos portfólios, reservamos alguns para serem publicados em edições           
futuras. E, em alguns raros casos, há ainda a possibilidade de vetarmos alguns desenhos. 
 
Meus sketches poderão ser replicados? 
você está de acordo com a licença Creative Commons (BY-NC-SA 3.0), nos termos de              
nossa nossa Cartilha de Direitos Autorais      
(https://docs.wixstatic.com/ugd/4677ab_a123f6c114164a688f65fc1a2e4cd18d.pdf), então  
eles podem ser exibidos em meios diversos sem aviso prévio, mas sempre sem finalidade              
comercial e dando os devidos créditos. 
 
Serei remunerado? 
A Ágora é uma iniciativa sem-fins lucrativos e independente. Então todos os desenhos são              
enviados em caráter voluntário e gratuito. 
 
Venha participar desse projeto e ajudar a semear ideias pelo mundo! A sociedade             
precisa de mais Ágora! 
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