EDITORIAL
Prezados Leitores,
É com grande satisfação que se apresenta o número 1, 2 e 3 do volume 6, no ano
de 2018 da Revista Científica AREL FAAR - Amazon’s Research and Environmental
Law publicação online quadrimestral do Instituto de Ensino Superior de Rondônia/
Faculdades Associadas de Ariquemes - IESUR/FAAr. Nosso periódico, na última
avaliação Qualis, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior
(CAPES), recebeu o estrato A2.
Permanece-se com a mesma missão de publicar estudos e pesquisas inéditas
realizadas na área do Direito, preferencialmente no escopo das linhas editoriais, visando
disseminar conhecimento científico jurídico.
As linhas editoriais são “Sociedade, Empresa e Sustentabilidade” e “Direitos
Fundamentais e suas Dimensões”, aprovadas em dezembro do ano de 2012 e 2013,
respectivamente, pelo Conselho Superior do IESUR/FAAr (CONSUP).
Este número continua trazendo artigos de autores filiados em instituições nacionais
e estrangeiras, resultado de dois anos de trabalho na divulgação da AREL em eventos
nacionais e estrangeiros, conforme diretiva de internacionalização do periódico,
aprovada em dezembro de 2015, pelo Conselho Superior do IESUR/FAAr
(CONSUP), a qual estamos avançando e buscando ampliar.
Todos os artigos científicos recebidos foram submetidos aos avaliadores pelo
método double blind, ou seja, todos os trabalhos foram analisados por 02
(dois) pareceristas “ad hoc”, bem como pelos membros do Conselho Editorial,
em colegiado. Ressalta-se que estamos muito honrados que, neste volume, Reitoras
de duas prestigiadas Instituições de Ensino Superior da Região Sudeste submeteram
seus artigos aos trâmites de avaliação e revisão de nossa Revista da Região Norte,
tendo sido aprovados para a publicação. Uma delas é Reitora do Centro Universitário
Fluminense, no Estado do Rio de Janeiro e outra da Universidade de Bauru, no Estado
de São Paulo.
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A Revista possui o International Standart Serial Number (ISSN nº 2317-8442) e está
indexada regionalmente - na Biblioteca do Instituto de Ensino Superior de Rondônia/
Faculdades Associadas de Ariquemes - nacionalmente - no Sistema Eletrônico de
Editoração de Revistas (SEER) e no portal Diadorim, ambos do Instituto Brasileiro de
Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT).
Nesta edição, acrescente-se, obtivemos a indexação LiVre e Sumários.org, o que
ainda aumenta ainda mais a nossa visibilidade nacional. Internacionalmente, a Revista
é indexada no LATINDEX desde 2014. Também crescemos internacionalmente com
indexações no JR4 e DOAJ e, tendo maior visibilidade internacional, contamos com
autores da Espanha e dos Estados Unidos, o que nos engrandece.
Desde de 2015, as edições da AREL passaram a contar com a indexação DOI. A
AREL FAAr conta com o seu próprio DOI: 10.14690/2317- 8442, o que facilita aos
autores que poderão fazer o registro no Currículo Lattes utilizando o DOI
de sua produção, informação que consta em cada artigo publicado no portal da
Revista.
Os interessados estão convidados a fazerem parte da relação de autores da Revista
Científica AREL FAAR - Amazon’s Research and Environmental Law. Para isso,
basta conferir a CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO no fim desta edição e conhecer
as DIRETRIZES PARA AUTORES, acessando o ícone SOBRE do portal da Revista
Científica Eletrônica, local onde deverá submeter seu artigo. O fluxo de envio de artigos
é contínuo, ampliando as possibilidades de submissão e aprovação dos materiais na
AREL.

Boa Leitura!

Prof. Dr. David Alves Moreira
Editor Chefe Revista AREL FAAr

9
AREL FAAR, Ariquemes, RO, v. 6, n. 1, p. 008-009, set. 2018
MOREIRA, D.A

