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A Revista Jurídica Unigran é uma publicação de divulgação científica da Faculdade de 
Direito do Centro Universitário de Dourados. Esta publicação incentiva a investigação e procura 
o envolvimento de seus professores e alunos em pesquisas e cogitações de interesse social, 
educacional, científico e tecnológico. A Revista Jurídica aceita artigos de seus docentes, 
discentes, bem como de autores da comunidade científica nacional e internacional, mesmo que 
já tenham sido publicados em outro periódico científico. Publica artigos, notas científicas, 
relatos de pesquisa, estudos teóricos, relatos de experiência profissional, revisões de literatura, 
resenhas, nas diversas áreas do conhecimento científico, sempre a critério de sua Comissão 
Editorial. Solicita-se observar as instruções a seguir para o preparo dos trabalhos, os quais 
devem seguir o formato dos artigos aqui publicados. 

 
1. Os originais devem ser apresentados em papel branco de boa qualidade, no formato A-4 

(21,0cm x 29,7cm) e encaminhados completos, definitivamente revistos, com o máximo 15 
páginas, digitadas em espaço 1,5 entre as linhas. Recomenda-se o uso de caracteres Times New 
Roman, tamanho 12, em uma via, acompanhada de disquete (de 3,5”), de computador padrão 
IBM PC, com gravação do texto no Programa Word for Windows e, se possível, enviar o Artigo 
pelo e-mail revistajuridica@unigran.br. Somente em casos muito especiais serão aceitos 
trabalhos com mais de 15 páginas. Os títulos das seções devem ser em maiúsculas, numerados 
seqüencialmente, destacados com negrito. Não se recomenda subdivisões excessivas dos títulos 
das Seções. 

 
2. Língua. Os artigos deverão ser escritos preferencialmente em Português, aceitando-se 

textos em Inglês e Espanhol.  
 
3. Os trabalhos devem obedecer à seguinte ordem: 

- Título (e subtítulo, se houver). Deve estar de acordo com o conteúdo do trabalho, 
conforme os artigos aqui apresentados. 

- Autor(es). Logo abaixo do título, apresentar nome(s) do(s) autor(es) por extenso, sem abreviaturas. Com 
numeração, colocado logo após o nome completo do autor ou autores, remeter a uma nota de rodapé, 
relativa às informações referentes às instituições a que pertence(m) e às qualificações, títulos, cargos ou 
outros atributos do(s) autor(es). O Orientador, co- 


