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REVISTA JURÍDICA UNIGRAN

Normas de Submissão

A Revista Jurídica Unigran é um periódico científico, na versão impressa e 
na versão on line, com periodicidade semestral, aberto à colaboração e participação 
da comunidade interna e externa. Publica artigos científicos inéditos, resenhas 
críticas, jurisprudência comentada e informações referentes à Ciência do Direito. 
Os documentos enviados como “artigos científicos inéditos”, serão submetidos à 
dupla avaliação cega, protegendo-se a identidade dos autores quando da avaliação 
pelo Conselho Editorial e Científico ou de pareceristas ad hoc. Seus autores deverão 
concordar com a cedência dos direitos autorais a essa Revista.

Os exemplares físicos são enviados às bibliotecas das principais faculdades 
de direito, solicitando permuta; a versão eletrônica, publicada no site http://www.
unigran.br/revista_juridica/, pode ser integralmente consultada de forma livre 
e gratuita. A Revista remeterá, gratuitamente, a seus autores, três exemplares do 
número em que forem publicados.

Solicita-se observar as instruções a seguir para o preparo dos trabalhos:
1. Endereço para envio dos artigos: exclusivamente via eletrônica para o 

e-mail: revistajuridica@unigran.br.

2. Os originais devem ser encaminhados completos, definitivamente revistos, 
com um mínimo de 12 e um máximo de 15 páginas, digitadas em espaço 1,5 entre 
as linhas. Recomenda-se o uso de caracteres Times New Roman, tamanho 12. Os 
títulos das seções devem ser em maiúsculas, numerados sequencialmente, destacados 
com negrito. Usar parágrafo moderno, isto é, sem deslocamento na primeira linha. 

3. A estrutura dos trabalhos deve obedecer à seguinte ordem:
• Título (e subtítulo, se houver). Deve estar de acordo com o conteúdo do 

trabalho e ser apresentado também em inglês.
• 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-orientador de Trabalhos de Graduação, 
Dissertações e Teses passam a ser co-autores em textos originados destes trabalhos.

• Resumo. Com o máximo de 250 palavras, o resumo deve apresentar o 
objeto estudado, seu objetivo e a metodologia adotada, apresentando os resultados, 
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conclusões ou reflexões sobre o tema, de modo que o leitor possa avaliar o conteúdo 
do texto.

• Abstract. Versão do resumo para a língua Inglesa. 
• Palavras-chave (Keywords). Apresentar duas a cinco palavras-chave sobre o 

tema, com versão em inglês.
• Texto. Deve ser distribuído de acordo com as características próprias de cada 

trabalho. De um modo geral, contém: 1.INTRODUÇÃO;   2.DESENVOLVIMENTO; 
3.CONSIDERAÇÕES FINAIS; 4.REFERÊNCIAS.

• Os artigos não aceitos para publicação NÃO serão devolvidos.

4. Citações, referências e figuras: 
• Citações. As citações textuais de até cinco linhas devem ser colocadas entre 

aspas. As citações textuais longas (mais de cinco linhas) devem constituir um parágrafo 
independente, apresentadas em bloco. As menções a autores no decorrer do texto 
devem subordinar-se ao esquema numérico (referência de rodapé), com a primeira 
referência completa e as demais podem vir abreviadas (op. cit. p. ou Ibidem, p. ).

• Referências. Devem ser apresentadas ao final do trabalho, em ordem alfabética 
de sobrenome do(s) autor(es). Seguir normas da ABNT:

a) Para títulos de livros, usar negrito;
b) Subtítulos, sem negrito; 
c) Para Organizadores e Coordenadores (Org.). ou (Coord.).;

• Figuras. As Figuras (desenhos, gráficos, ilustrações, fotos) e tabelas devem 
apresentar boa qualidade e serem acompanhados de legendas breves e claras. As 
figuras devem ser numeradas sequencialmente com números arábicos e iniciadas 
pelo termo Figura, devendo ficar na parte inferior da figura. No caso de fotografias, 
desenho artístico, mapas, etc., estes devem ser de boa qualidade e em preto e branco.

5. Em separado, colocar os dados do autor: a) O título do trabalho; b) Nome, 
sobrenome do autor e instituição a qual pertence o autor; c) Nome e endereço da 
instituição onde o trabalho foi realizado (Departamento, Universidade, Cidade-
Estado, País); d) Endereço para contato do autor responsável (telefone, e-mail, fax); 
e) Carta de submissão (modelo em anexo) preenchida.

6. Rotina: 1) publicação da chamada de artigos no site da revista (www.unigran.
br/revista_juridica) com envio exclusivamente pelo e-mail: revistajuridica@
unigran.br; 2) análise preliminar de adesão dos artigos à linha editorial da Revista; 
3) submissão à avaliação por pares (peer review); 4)  seleção, dentre os trabalhos 
considerados favoráveis para publicação, aqueles que serão publicados imediatamente; 
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5) editoração; 6) publicação da revista na página internet e impressão. Os trabalhos 
não selecionados, mas considerados favoráveis para publicação, serão novamente 
apreciados na ocasião das edições seguintes.

7. Os conteúdos e os pontos de vista expressos nos textos são de responsabilidade 
de seus autores e não representam necessariamente as posições do Corpo Editorial 
da Revista de Direito da Faculdade de Direito- UNIGRAN.

8. O Conselho Editorial se reserva o direito de introduzir alterações nos 
originais com o objetivo de manter a homogeneidade e a qualidade da publicação, 
respeitando, porém, o estilo e a opinião dos autores. Os textos que não apresentarem 
as normas estipuladas para publicação NÃO serão avaliados.

9. Cessão de Direitos Autorais e Endereços. Juntamente com o trabalho, 
deverá ser enviado, assinado, o Termo de Autorização de Publicação e Declaração 
de Cessão Gratuita de Direitos autorais (disponível on line) bem como o endereço 
completo de um dos autores para correspondência. Os trabalhos deverão ser 
enviados exclusivamente para o endereço eletrônico: revistajuridica@unigran.br.

UNIGRAN - Centro Universitário de Dourados. 
Rua Balbina de Matos, 2121 
79.824-900 - Dourados - Mato Grosso do Sul - MS.


