
 

 

 

EDITAL PARA A SUBMISSÃO DE TRABALHOS CIENTÍFICOS 

 

Art. 1º - O Comitê Editorial da Revista Direito, Justiça e Cidadania, do Curso de Graduação 

em Direito da Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões (URI), 

Campus Santiago/RS, torna público a abertura de prazo para a submissão de artigos 

científicos, com vistas a nova edição do períodico, tendo como objetivo proporcionar um 

espaço de debate e de reflexão sobre o Direito, a Justiça e a Cidadania, para que de forma 

construtiva e integradora possa contribuir para a formação crítica sobre os desafios jurídicos, 

econômicos e sociais atuais, nos termos a seguir: 

 

DA SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 2º - A submissão de trabalhos deverá seguir o formato de Artigos Científicos Inéditos a 

serem enviados ao Conselho Editorial, em meio eletrônico, para o seguinte endereço: 

https://forms.gle/oj4EPdG4E2bV34FX9. O autor responsável pela inscrição deverá realizar o 

preenchimento de todos os campos, certificando-se de que as informações estejam corretas, 

pois, uma vez submetidos, os trabalhos não poderão ser modificados. 

 

I - Essa nova edição contará com as seguintes seções:  

 

 I.I - Artigos científicos:  submetidos pelos acadêmicos da URI - Santiago, acadêmicos de 

outra unidade da URI, acadêmicos de outras instituições, docente da URI - Santiago, docentes de 

outras instituições, pela comunidade e pelos egressos do Curso de Direito. 

 

         I. II Artigos científicos: submetidos pelos alunos do curso de direito da URI- Santiago, 

desenvolvidos no âmbito do projeto integrador. O Projeto Integrador é um componente 

curricular, realizado a partir do primeiro semestre do curso, por intermédio de uma metodologia 

de ensino ativa, mediante acompanhamento, orientação e avaliação docente, estruturado para 

atender um ciclo evolutivo de aprendizagem. Dessa forma, possibilita a relação teoria-prática, a 

curricularização da extensão, o trabalho interdisciplinar, o ensino problematizador e 

contextualizado, a pesquisa, a iniciação científica e a integração com o mundo do trabalho e a 

flexibilidade curricular. 

 

II- Serão selecionados artigos que versem sobre temas relacionados ao Direito, Justiça e 

Cidadania, nas diversas áreas jurídicas, sociais, econômicas e políticas. 

 

III– Os artigos de divulgação científica deverão ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 25 (vinte 

e cinco) páginas, incluindo-se as referências, utilizando papel A4. 

 

IV – A fonte é ARIAL ou TIMES NEW ROMAN, tamanho 12 para o corpo do texto. O 

espaçamento entre linhas é 1,5, devendo-se deixar uma linha em branco entre cada parágrafo. 



 

 

A forma de citação será “autor-data”. 

 

V - Para citações diretas de mais de três linhas, notas de rodapé, paginação e legendas de 

ilustrações e tabelas, o tamanho da fonte passa a ser o 10, e o espaçamento, simples. 

 

VI - As páginas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm, direita e inferior de 

2cm, e as citações diretas de mais de três linhas  devem  ser  destacadas  em  parágrafo  

próprio com recuo de 4 cm da margem esquerda e sem aspas. 

 

VII - Os artigos deverão ser apresentados na seguinte sequência: 

 

a. Título: centralizado, letras maiúsculas e em negrito, espaço simples; 

b.  Autor(es):   nome(s)   completos(s),   letras   maiúsculas   somente    para    as  

iniciais, uma linha abaixo do título à direita, indicando, em nota de rodapé, a instituição 

a que pertence(m), cidade, país, titularidade acadêmica e funcional, além de correio 

eletrônico (espaço simples); 

c. Resumo: em português, máximo 250 palavras. Título em maiúscula e negrito, alinhado 

à direita; 

d. Palavras-chave: em português, de duas a quatro, separadas por ponto e vírgula; 

e. Considerações Iniciais: título sem número, alinhado à esquerda, letras maiúsculas e 

em negrito; 

f.  Desenvolvimento: podendo ser dividido em seções e subseções, alinhadas à esquerda 

e que deverão observar a seguinte apresentação: seção primária: título numerado, em 

letras maiúsculas e em negrito; subseções: título numerado, em letras minúsculas 

(excetuando-se a primeira), com negrito; 

g. Considerações Finais: alinhado à esquerda, letras maiúsculas e em negrito; 

h. Referências: deverão ser apresentadas em ordem alfabética, obedecendo às normas da 

ABNT, devendo conter somente as obras referidas no texto. 

 

Art. 3º - As submissões de trabalhos serão aceitas somente até às 23h 59 min do dia 05 de 

outubro de 2021. 

 

Art. 4º - Serão aceitos somente dois/duas autores/as por trabalho submetido. No caso de 

estudantes de Graduação, é exigida a orientação de Professor/a, que deverá ser nominada no 

trabalho. 

Art. 5º - As opiniões emitidas, conteúdo, adequação às normas e a procedência de citações 

bibliográficas, são responsabilidade dos autores. 

 

Art. 6º -  Não serão aceitos trabalhos que se configurem como plágio.  

 

Art. 7º - Não serão aceitas inscrições de trabalhos fora do prazo.  



 

 

 

 

DA AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Art. 8º - Os trabalhos submetidos dentro do prazo acima estipulado serão avaliados pelo 

Conselho Editorial da revista. A editora chefe da revista revisa o manuscrito para verificar a 

adequação às normas de publicação que constam no site e posteriormente encaminha aos 

editores assistentes. O manuscrito passará pelo crivo dos editores assistentes. Nesta etapa são 

analisados alguns requisitos, tais como atendimento ao escopo da revista, originalidade, 

solidez metodológica e discussão interdisciplinar. Nesta fase, há rejeição de trabalhos. A 

avaliação passa por um processo anônimo de avaliação por pares. 

Art. 9º - Os trabalhos que não atenderem as especificações exigidas serão desclassificados e 

as/os autoras/es comunicados por meio de correio eletrônico. 

Art. 10º - A divulgação dos resultados das avaliações será publicada no site oficial da revista, 

http://urisantiago.br/revistadireitojusticaecidadania/, no dia 25 de Outubro de 2021. 

Art. 11º - Qualquer outro caso não previsto nestas orientações será resolvido pelo Conselho 

Editorial da Revista. 

 

Santiago-RS, 05 de agosto de 2021. 

 

Profa. Ms. Fabiana Barcelos da Silva Cardoso 

Editora - chefe 

Profa. Ms. Paula Vanessa Fernandes 

Editora Adjunta 

http://urisantiago.br/revistadireitojusticaecidadania/

