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NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

 

A REVISTA “DIREITO, JUSTIÇA E CIDADANIA” é a publicação 

oficial do Curso de Direito da Universidade Regional Integrada do Alto 

Uruguai e Missões – URI/Câmpus de Santiago-RS, publicação anual, 

disponível na versão impressa (ISSN 1808-0774), destinada à 

divulgação da produção acadêmica dos docentes e discentes do Curso 

de Direito, frutos das atividades de pesquisas, leituras e discussões 

acadêmicas na área do Direito, sob enfoque interdisciplinar. Estando 

aberta, também, para a divulgação de artigos inéditos encaminhados 

por colaboradores nacionais e estrangeiros. 

 

Visando a qualificação dos debates, rege-se a publicação pelas 

seguintes normas editoriais para a elaboração, a apresentação e a 

análise de textos, propostas e aprovadas pelo Conselho Editorial da 

Revista: 

 

 



 
 

Capítulo I 

Das disposições gerais 

 

Art. 1º - A Revista Direito, Justiça e Cidadania veicula artigos 

inéditos a serem enviados ao Conselho Editorial, em meio eletrônico, 

para o seguinte endereço: direito@urisantiago.br, até o dia 15 de 

agosto de cada ano ou conforme data a ser estipulada pelo Conselho 

Editorial da Revista, nas chamadas de artigos para a revista, divulgadas 

pelo site: www.urisantiago.br/direito. 

 

Art. 2º - O Conselho Editorial da Revista será composto de acordo com 

os critérios estabelecidos pelo Qualis/Capes.  

 

Art. 3º - A linha editorial do periódico encontra-se vinculada à área de 

concentração do Curso de Direito da Universidade Regional Integrada 

do Alto Uruguai e Missões – URI/Câmpus de Santiago-RS intitulada 

"DIREITO, JUSTIÇA E CIDADANIA". Neste sentido, a revista objetiva 

publicar artigos sobre essa temática, segundo diferentes perspectivas e 

abordagens metodológicas, sejam elas de Direito Público ou de Direito 

Privado, bem como contribuições provenientes das áreas de ciências 

humanas e ciências sociais aplicadas.  

 

Art. 4º - Os trabalhos assinados exprimem conceitos de 

responsabilidade dos seus autores, coincidentes ou não com os pontos 

de vista do Conselho Editorial da Revista, cabendo-lhes, também, a 

responsabilidade pelo cumprimento das normas técnicas e por suas 

opções metodológicas. 

 

Parágrafo único - Não poderão os artigos científicos serem assinados 

por meio de pseudônimos. 

 

http://www.urisantiago.br/direito


 
 

Art. 5º - Os artigos assinados serão de responsabilidade exclusiva de 

seus autores, não refletindo opinião do Curso de Direito. 

 

Art. 6º - Os autores ou coautores deverão encaminhar seus trabalhos 

com ofício datado, contendo a declaração de ineditismo do texto, além 

dos seguintes dados: título do trabalho, nomes completos, endereços 

completos (inclusive os eletrônicos) e telefones.  

 

Parágrafo único – Deverão, ainda, veicular a autorização para a 

publicação e a cedência formal dos direitos de publicação, pelo 

preenchimento e anexação da Ficha de Autorização para Publicação de 

Obra Intelectual, disponível em www.urisantiago.br, no link do Direito – 

Revista Direito, Justiça e Cidadania. 

 

Art. 7º - A permissão para o uso de ilustrações, imagens, tabelas etc., 

extraídas de outras publicações, bem como quaisquer outras licenças ou 

aprovações perante entidades detentoras de direitos autorais, é de 

plena responsabilidade dos autores dos artigos. 

 

Art. 8º - A publicação das colaborações recebidas estará condicionada 

à avaliação do Conselho Editorial da Revista e de eventuais avaliadores 

ad hoc, que poderão aprová-las na íntegra, sugerir alterações ou 

recusá-las definitivamente. 

 

Art. 9º - O Conselho Editorial da Revista enviará correspondência 

eletrônica, confirmando o recebimento dos trabalhos, bem como a lista 

daqueles artigos que forem selecionados para a respectiva publicação. 

 

Art. 10 - Poderão ser efetuadas, havendo necessidade, pequenas 

alterações de caráter meramente formal nos textos recebidos, de modo 

a adequá-los aos padrões da ABNT, não sendo admitidas modificações 



 
 

de estrutura, conteúdo ou estilo, sem o prévio consentimento dos 

autores. 

 

Art. 11 - Os autores de artigos aprovados para publicação com 

sugestões de alterações (correções de português, adequações à ABNT 

etc.) por parte do Conselho Editorial da Revista, serão contatados pela 

Instituição para realizá-las e, a partir disso, emitir nova autorização de 

publicação. Poderá ser recusada a publicação dos artigos em relação 

aos quais foram feitas ressalvas pelos avaliadores, caso essas não 

tenham sido consideradas pelos respectivos autores. 

 

Parágrafo primeiro - Na avaliação dos artigos serão mantidas em 

sigilo suas autorias. 

 

Parágrafo segundo - O autor deve estar ciente de que, se o artigo 

demandar a aprovação do Comitê de Ética, deverá informar o protocolo 

de aprovação, anexando o respectivo parecer. 

 

Art. 12 - Artigos escritos por acadêmicos somente serão recebidos para 

análise se apresentados em coautoria com professores, orientadores de 

projetos de pesquisa, de extensão, de trabalhos de conclusão de cursos 

de graduação ou de pós-graduação (especializações, mestrados, 

doutorados e pós-doutorados). 

 

 

Capítulo II 

Das diretrizes para a produção do texto 

 

Art. 13 - Todas as colaborações devem ser enviadas por meio 

eletrônico para o seguinte endereço eletrônico: 

direito@urisantiago.br.  



 
 

Art. 14 - Os trabalhos devem ser enviados sem identificação de 

autores. 

 

Art. 15 - O autor principal deverá preencher e encaminhar à Revista o 

“Termo de Cessão Gratuita de Direitos Autorais”, de forma impressa, 

conforme modelo constante no Anexo I desta Normativa. 

 

Art. 16 - Todos os artigos encaminhados para publicação devem 

obedecer às Normas Brasileiras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas para produção de artigos científicos – ABNT NBR 6022/2003, 

apresentando a seguinte estrutura: 

 

I - Pré-texto:  

 

a) Título e subtítulo (se houver): devem figurar na página de abertura 

do artigo, diferenciados tipograficamente ou separados por dois pontos 

(:) e na língua do texto.  

 

b) Autor(es): nome completo do(s) autor(es), acompanhado(s) de um 

breve currículo que o(s) qualifique na área do artigo. O currículo (ou 

credenciais) e o endereço postal e eletrônico para contato, devem 

aparecer em nota de rodapé ou, opcionalmente, no final dos elementos 

pós-textuais.  

 

c) Resumo na língua do texto: deve apresentar, de forma concisa, os 

objetivos, a metodologia e os resultados alcançados, não ultrapassando 

250 palavras.  

 

d) Palavras-chave na língua do texto: 03 a 06 palavras ou termos 

retirados do texto para representar o seu conteúdo, devem figurar 

abaixo do resumo, antecedidas da expressão Palavras-chave, separadas 

entre si por vírgula e finalizadas por ponto.  



 
 

II - Texto:  

a) O texto deve apresentar: introdução, desenvolvimento (título em 

letra maiúscula e subtítulo com a primeira letra em maiúscula e o 

restante minúscula) e conclusão. Os elementos utilizados na elaboração 

do texto, conforme as normas da ABNT (Ilustrações, Tabelas, Citações, 

Notas de rodapé, etc., conforme NBR 14724/2011)  

 

III - Pós-texto:  

 

a) Notas explicativas (conforme NBR 10520/2002). 

 

b) Referências (conforme NBR 6023/2002). 

 

c) Glossário (conforme NBR 14724/2011). 

 

d) Apêndices (conforme NBR 14724/2011).  

 

e) Anexos (conforme NBR 14724/2011). 

 

IV – Formatação: 

 

a) Os trabalhos encaminhados à análise do Conselho Editorial da revista 

para publicação deverão ter entre 10 e 25 páginas, utilizando papel A4, 

fonte “Times New Roman” ou “Arial”, tamanho 12 e com espaçamento 

1,5 entre as linhas, para o texto normal, e, 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. 

 

b) 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. 

 

c) No textos, as citações devem, preferencialmente, ser indicadas pelo 

sistema de chamada autor-data (exemplo: LENZA, 2009, p. 230), 

admitindo-se notas de rodapé explicativas. 

 

d) As referências bibliográficas devem vir em lista única ao final do 

trabalho, ordenadas pelo sistema alfabético, digitadas em espaço 

simples, separadas entre si por espaço duplo. 

 

e) As locuções em língua estrangeira e destaques deverão ser redigidos 

em itálico. 

 

f) Todos os textos devem seguir as demais normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) sobre citações e notas de rodapé, 

referências em documentos e outras especificidades. 

 

 

A presente Normativa, aprovada em Reunião do Colegiado do Curso de 

Direito da URI, Câmpus de Santiago, RS, realizada no dia 30 de abril de 

2014 (Ata nº 25/2014), entra em vigor nessa mesma data. 

 

 Santiago, RS, 30 de abril de 2014. 

 

 

 

Prof. Adriane Damian Pereira 

Coordenadora do Curso 
Port. nº 962/2010 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ANEXO I 
 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

 

TERMO DE CESSÃO GRATUITA DE DIREITOS AUTORAIS 

 

 

 

_________________________________________________ 

autoriza a REVISTA “DIREITO, JUSTIÇA E CIDADANIA” 

(publicação oficial do Curso de Direito da Universidade Regional 

Integrada do Alto Uruguai e Missões – URI/Campus de Santiago-RS) a 

publicar o artigo de sua autoria intitulado 

________________________________________________ . 

 

 Em consequência, firma o presente termo de cessão gratuita 

de direitos autorais, referente ao supracitado artigo, reservando-se, 

somente, os direitos à propriedade intelectual. 

 

 Declara, ainda, serem de sua inteira responsabilidade as idéias 

e conceitos nele emitidos, bem como manifesta concordância com as 

correções gráficas que poderão ser efetuadas. 

 

______________, ______ de ____________ de ______ 

 

_____________________________ 

Autor 

 

 



 
 

 

 

ANEXO II 
 

 

 

MODELOS DE REFERÊNCIA 

 

 

a) Livro no todo: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título em negrito. Local de publicação: 

Editora, ano de publicação. 

 

Exemplo: 

DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. 19. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2008, p. 591. 

 

b) Capítulo de livro: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do capítulo. In: SOBRENOME, Nome 

(Org.). Título em negrito. Local de publicação: Editora, data. Página inicial-

final. 

 

Exemplo (capítulo de livro sem autoria própria): 

COELHO, Fabio Ulhoa. Condomínio. In: ______. Curso de direito civil. 2. ed. 

São Paulo: Saraiva, 2009. v. 4, cap. 46, p. 121-166. 

 

Exemplo (capítulo de livro com autoria própria): 

BARBOSA, Camilo de Lelis Colani Barbosa; PAMPLONA FILHO, Rodolfo. 

Compreendendo os novos limites à propriedade: uma análise do art. 1.228 do 

código civil brasileiro. In: FILOMENO, José Geraldo Brito; WAGNER JUNIOR, 

Luiz Guilherme da Costa; GONÇALVES, Renato Afonso (Coord.). O código civil 

e sua interdisciplinaridade: os reflexos do código civil nos demais ramos do 

direito. Belo Horizonte: Del Rey, 2004. cap. 14, p. 603-621. 

 

 

 



 
 

c) Trabalhos de Conclusão de Curso, Dissertações e Teses: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título da trabalho em negrito: subtítulo. Data 

de entrega. Quantidade de folhas. Tipo de trabalho (Grau) – Vinculação 

acadêmica, local (cidade) e data de apresentação ou defesa. 

 

Exemplo: 

ALBUQUERQUE, Maria Eulália Tomasi. O testemunho da violência perturbada: 

estupro em crianças e adolescentes. 2007. 147 f. Tese (Doutorado) - Instituto 

de Estudos da Linguagem, Universidade Estadual de Campinas, Campinas, 

2007. 

 

d) Trabalho apresentado em evento: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO EVENTO, 

número do evento, ano de realização, local de realização. Título do documento 

que publicou o trabalho, geralmente “Anais”, “Caderno de resumos” em 

negrito. Local de publicação (cidade): Editora, data de publicação dos anais. 

Página inicial e final. 

 

Exemplo: 

DINIZ, Márcio Augusto de Vasconcelos. Direitos fundamentais e retórica 

política. In: SEMINARIO NACIONAL DE PESQUISA E PÓS-GRADUAÇÃO EM 

DIREITO, 4., 1995, Belo Horizonte. Anais... Belo Horizonte: UFMG, 1995. p. 

233-255.  

 

e) Artigo de periódico (revista ou jornal) impresso e disponível na 

internet: 

SOBRENOME DO AUTOR, Nome. Título do artigo. Título do periódico em 

negrito, Local de publicação (cidade), volume e/ou ano, número, página 

inicial-final, mês abreviado e ano de publicação. 

 

Observação: Para artigo disponível na internet acrescentar o endereço 

eletrônico e data de acesso. 

 

 

 

 



 
 

Exemplo (artigo de periódico - revista - impresso): 

MELLO, Yuri Lopes de. Reserva legal: fundamento constitucional e políticas 

públicas. Revista de Direito Ambiental, São Paulo, ano 15, n. 60, p. 123-148, 

out./dez. 2010. 

 

Exemplo (artigo de periódico - revista - disponível na internet): 

MAZZA, Fábio Ferreira. Aspectos insconstitucionais do ressarcimento ao 

SUS. Revista da Faculdade de Direito da Universidade Federal de Uberlândia, 

Uberlândia, v. 38, n. 2, 2010. Disponível em:  Acesso em: 24 fev. 2011. 

 

Exemplo (legislação publicada em jornal - disponível na internet): 

BRASIL. Lei nº 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Estabelece normas gerais 

e critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras 

de deficiência ou com mobilidade reduzida, e da outras providências. Diário 

Oficial da União, Brasília, DF, 20 dez. 2000. Disponível em . Acesso em: 28 

fev. 2011. 

 

f) Documento disponível exclusivamente em meio eletrônico: 

SOBRENOME DO AUTOR. Nome, Título do documento em negrito. Local de 

publicação (cidade): Editora ou produtora, data de publicação. Descrição física 

do meio eletrônico. 

 

Exemplo (documento em CD-ROM): 

CASSONE, Vittorio; CASSONE, Maria Eugenia Teixeira. Processo tributário: 

teoria e prática. 8. ed. rev. e reform. São Paulo: Atlas, 2007. 1 CD-ROM. Parte 

integrante de livro de mesmo título e autor. 

 

Apêndices e anexos: podem ser empregados no caso de listagens extensivas, 

estatísticas e outros elementos de suporte. 

 

Figuras e tabelas: fotografias nítidas, gráficos e tabelas em preto e branco 

(estritamente indispensáveis à clareza do texto) serão aceitas e deverão ser 

assinalados, no texto, pelo seu número de ordem, nos locais onde devem ser 

intercaladas. Mencionar a fonte e referenciá-la no final do trabalho. 
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