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A Coordenação do Programa de Pós-Graduação Stricto Sensu em Direito da Fundação 

Universidade Regional de Blumenau torna pública a abertura do período de submissão de 

artigos para publicação na Revista Jurídica, n. 58, v. 25 (2021) – Edição Especial em 

homenagem a Professora Doutora PATRÍCIA LUÍZA KEGEL (in memoriam). 

Dra. Patricia Luíza Kegel ingressou no Magistério Superior da FURB, por concurso 

público em 1996. Como professora permanente desenvolveu pesquisas em Direito 

Econômico Internacional, Organização Mundial do Comércio, Blocos Econômicos e 

Desenvolvimento Regional, Propriedade Intelectual, Direito e Integração do Mercosul, 

Direito Internacional Público e Privado, Teoria Constitucional e Constituição Brasileira. 

Foi membro Fundadora da European Community Studies Association – Brasil e realizou 

pesquisas do Center for European Inegration Studies da Universidade de Bonn.  

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1. O processo de seleção de artigos científicos para seção especial da Revista Jurídica 

n. 58 do Programa de Pós Graduação da FURB e será regido pelas disposições deste 

edital.  

1.2. Serão admitidos artigos de autores nacionais e estrangeiros. 

1.3. Os artigos escritos por estudantes de graduação somente serão admitidos em 

coautoria com autores que detenham no mínimo o título de mestre. 

1.4. Os artigos enviados obedecerão às regras previstas no item 2 deste Edital e poderão 

contar com, no máximo, 03 (três) coautores/as. 

 

2. DIRETRIZES PARA AUTORES 

2.1. O Centro de Ciências Jurídicas da FURB, por meio desta Revista que é editada desde 

1997, propõe-se a publicar trabalhos científicos, tais como: artigos, ensaios, comentários 

à jurisprudência e resenhas críticas inéditos que apresentem qualidade e atualidade do 

tema e que possuam relevância para o meio acadêmico, para os profissionais da área 

jurídica e para a sociedade. 

2.2. Os trabalhos científicos a serem publicados deverão respeitar as normas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), contendo no mínimo 15 e no 

máximo 30 páginas, em editor de textos. Deverão conter em sua estrutura: 

a) título (que expresse o conteúdo do artigo de forma breve e objetiva) na língua do 

artigo e em inglês (para artigos em inglês a segunda língua deve ser o português); 

b) resumo (contendo objetivo do artigo, metodologia e resultados) e palavras-chave, 

ambos na língua do artigo e em inglês (para artigos em inglês a segunda língua deve 

ser o português); 

c) introdução (contendo contextualização do assunto, delimitação do tema, objetivo, 

metodologia e estrutura do artigo); 

d) desenvolvimento (realizando análise científica sobre o assunto proposto de forma 

coerente e lógica); 

e) considerações finais ou conclusão que correspondam à proposta da pesquisa; 

f) referências das obras utilizadas, que devem ser suficientes, adequadas e 

atualizadas. 

2.3. Para os textos de autores estrangeiros serão observadas as normas do país de origem. 



 
 

2.4. Os textos submetidos não podem ter indicação de autoria, para que se possa 

encaminhar o arquivo diretamente para avaliação cega por pares. 

2.5. Quanto à formatação dos trabalhos: 

a) Tamanho da página: A4 (21 cm x 29,7 cm). 

b) Margens: superior e esquerda de 3 cm, inferior e direita de 2 cm. 

c) Tipo de Letra: Garamond. 

d) Título do artigo em caixa baixa, fonte Garamond, tamanho 14, em negrito (bold). 

e) Títulos em inglês, logo abaixo do título do artigo, em caixa baixa, fonte Garamond, 

tamanho 12, em itálico. 

f) Título dos tópicos alinhados à esquerda: fonte Garamond, corpo 12, caixa 

alta, negrito, utilizando numeração sequencial (exemplo: 1, 2, 2.1, 2.2, 3, 4...). Os 

subtítulos em corpo 12, negrito, letra minúscula. A Introdução e as Considerações 

Finais ou Conclusão devem ser numeradas. 

g) Corpo do texto: fonte “Garamond”, corpo 12, alinhamento justificado, 

recuo de parágrafo de 1,25, espaçamento entrelinhas 1,5. 

h) Sistema de citações: Todas as referências no corpo do texto devem adotar o 

sistema autor-data da ABNT. Ex. Conforme Oliveira, Silva e Pereira (2021, p. 154) 

ou (OLIVEIRA; SILVA; PEREIRA, 2021, p. 154). 

j) Evitar notas de rodapé para fazer comentários, prestar esclarecimentos, 

tecer considerações e observações pessoais. 

k) quando for necessário utilizar notas de rodapé, elas devem ter fonte Garamond, 

tamanho 10, espaçamento entre linhas 1, justificado. 

l) as transcrições literais que ultrapassarem três linhas devem iniciar em novo 

parágrafo, com recuo de toda transcrição em 4 cm, sem aspas, fonte Garamond, 

tamanho 10, espaçamento entre linhas 1, espaçamento anterior de 9 pontos e 

espaçamento posterior de 14 pontos. 

2.6. Palavras estrangeiras ou categorias em destaque devem ser grafadas em itálico, sem 

negrito, sem sublinha e sem aspas. 

2.7. A lista de referências deve constar ao final do texto em ordem alfabética. Para os 

textos de autores estrangeiros serão observadas as normas do país de origem. 

2.8. Os textos concluídos e revisados devem ser submetidos mediante senha de acesso, 

obtida por meio do cadastramento on-line. 

2.9. A formatação e a correção ortográfica e gramatical dos trabalhos publicados são de 

responsabilidade de seus autores. Mas os autores autorizam a Revista a realizar eventuais 

revisões quanto à forma e ajustes ortográficos e gramaticais para adequação às normas da 

Revista, sem modificação do conteúdo. 

2.10. Os trabalhos podem ter, no máximo, três autores, e devem ter a autorização de todos 

para serem publicados. Casos excepcionais, como trabalhos provenientes de pesquisas 

que contenham mais de três autores, devem ser justificados nos "comentários ao editor", 

no qual deve-se informar a contribuição de cada autor para a pesquisa. 

2.11. As informações, opiniões e conceitos constantes nos textos são de inteira 

responsabilidade do autor ou autores, bem como a veracidade das fontes consultadas. 

2.12. Os autores não serão remunerados pela publicação de seus trabalhos. 

2.13. Artigos que contenham dados específicos de pessoas naturais e/ou jurídicas ou 

resultem de estudos que envolvam seres humanos, deverão ser acompanhados do 

respectivo parecer de aprovação de Comitê de Ética. No processo de submissão 

eletrônica, o parecer deverá ser anexado na etapa 4 “Transferência de Documentos 

Suplementares”. 



 
 

2.14. Os autores devem verificar a conformidade da submissão com todos os itens listados 

nas "Condições para a submissão". 

2.15. Recomenda-se que o autor ou pelo menos um dos coautores tenha o título de 

doutor.  Ao menos um dos autores deve estar vinculado a um Programa de Pós-

Graduação Stricto Sensu como docente ou discente. 

 

3. CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

3.1. Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As submissões 

que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. Os artigos 

serão recebidos no período de 17 de setembro a 17 de outubro de 2021, precisamente até 

às 23 horas e 59 minutos (horário de Brasília), podendo o prazo ser prorrogado a critério 

da Comissão Editorial da Revista Jurídica da FURB e mediante divulgação do novo prazo 

pela página da Revista https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica. 

3.2. A submissão será realizada pelo site da Revista Jurídica da FURB 

https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/user/register, no período estabelecido no item 

3 e deverá conter necessariamente os anexos referidos no item. 

3.3. Cada Autor/a poderá submeter, no máximo, 02 (dois) artigos, seja individualmente 

ou em coautoria. 

3.4. O/a Autor/a que efetuar a submissão do artigo é o/a responsável exclusivo/a por 

incluir o nome dos/as outros/as autores/as e suas qualificações, bem como a definição da 

ordem de apresentação dos nomes. 

3.5. O trabalho ora submetido não foi publicado e não está sendo avaliado para publicação 

em outra revista ou em outro meio. Se proveniente de trabalho final de curso de graduação 

ou pós-graduação, o trabalho que deu origem ao artigo não foi publicado na página da 

insitituição de ensino. 

3.6. O assunto do artigo está dentre aqueles previstos na seção sobre o "Foco e Escopo" 

da Revista. 

3.7. O artigo ou ensaio tem no mínimo 15 e no máximo 30 páginas. A resenha crítica tem 

no mínimo 3 e no máximo 5 páginas. No corpo do texto, a fonte utilizada é Garamond, 

tamanho 12, espaçamento entre linhas 1,5. As demais \regras de formatação contidas em 

"Diretrizes para autores" foram atendidas. 

3.8. O título, subtítulo (se houver), o resumo (com no máximo 250 palavras) e as palavras-

chave (em número de 3 a 5) são apresentados com a respectiva tradução para o idioma 

inglês. 

3.9. O arquivo submetido não tem identificação de autoria, nem mesmo nas Propriedades 

do arquivo. 

3.10. Após a submissão do artigo, não serão aceitas inclusões de autores/as, alteração da 

ordem dos nomes ou mesmo inclusão ou correções no campo qualificação. 

3.11. A identificação de todos os autores consta, apenas, nos metadados de submissão, 

incluindo: nome completo, titulação acadêmica, filiação institucional, atividade que 

exerce e e-mail. 

3.12. O conteúdo do texto não veicula preconceitos, injúria, difamação e/ou calúnias que 

firam a integridade das pessoas. 

3.13. O artigo, ao ser publicado, considera-se licenciado para a Revista, ficando 

autorizada publicações posteriores, desde que mencionada a publicação original. 

3.14. O processo de submissão dos artigos será efetuado por meio do endereço eletrônico 

https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/user/register e deverá conter duas vias uma 

https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/user/register
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/about/editorialPolicies#focusAndScope
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/about/submissions#authorGuidelines
https://proxy.furb.br/ojs/index.php/juridica/user/register


 
 

via do artigo em formato “word.doc”, contendo, no corpo deste, identificação dos autores; 

e uma segunda via do artigo sem identificação dos autores, em formato “.pdf”. 

3.15. O arquivo em formato “.pdf” deverá conter apenas o conteúdo do artigo, incluindo 

título, sumário, resumo, elementos textuais e pós-textuais, sem qualquer identificação dos 

autores, sob pena de inadmissão. 

Após a submissão do artigo, não será permitida a substituição, correção e/ou alteração do 

conteúdo de qualquer natureza, a menos que haja solicitação da Comissão Editorial para 

adequação, em conformidade com o item 4. 

 

4. DA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

4.1. O processo de seleção, conduzido pela Comissão Editorial da Revista, compreende a 

análise de adequação do artigo às regras fixadas neste edital, tanto pelos critérios formais 

quanto pelos critérios científicos. 

4.2. Os artigos apresentados em formato diferenciado do disposto no item 3 serão 

devolvidos pela Comissão Editorial sem análise de conteúdo. 

4.3. O (a) Autor (a) receberá uma confirmação de aceitação de seu artigo, se for o caso, 

por meio do endereço eletrônico indicado na ficha de submissão. 

4.4. Quanto aos critérios formais, os artigos deverão obedecer às normas gerais da ABNT, 

bem como: I- Todos os artigos deverão estar correlacionados ao tema Direito Público. II 

- O artigo deverá estar escrito em língua portuguesa, possuir no mínimo 10 e sem número 

máximo de laudas, desde que o número de laudas seja adequado ao assunto tratado para 

fins de aproveitamento pela Revista, em folha A4, posição vertical, desde o título até as 

referências bibliográficas. III - Fonte “Times New Roman”; corpo 12; alinhamento 

justificado; sem separação de sílabas; entre linhas com espaçamento 1,5; parágrafo de 1,5 

cm; margem - superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm. IV- As citações (NBR 

10520/2002) e as referências (NBR 6023/2018) deverão obedecer às regras da ABNT. V- 

O sistema de chamada das referências das citações diretas ou indiretas deverão ser no 

formato autor-data (NBR 10520/2002), sendo as notas de rodapé somente explicativas. 

Estado do Amazonas Procuradoria Geral do Estado. 

4.5. Quanto aos critérios científicos: as avaliações serão realizadas pela Comissão 

Editorial, através do método blind review, que possibilita a análise inominada dos artigos, 

garantindo a imparcialidade da avaliação. 

4.6. A avaliação será feita por critérios atendidos entre “Discordo totalmente”, “Discordo 

parcialmente”, “Concordo parcialmente” e “Concordo totalmente”. Os avaliadores 

analisarão os artigos com base nos itens abaixo: I- O artigo possui pertinência temática 

com Direito Público II - O título do artigo corresponde ao conteúdo desenvolvido II - As 

palavras-chave identificam adequadamente o conteúdo do artigo III - A introdução 

apresenta a adequada delimitação do assunto tratado, os objetivos e justificativas da 

pesquisa e a metodologia utilizada IV - O referencial teórico utilizado é adequado e 

coerente com os resultados obtidos V - As referências são atuais e/ou abarcam a literatura 

relevante sobre o tema VI- A pesquisa realizada possui complexidade e profundidade 

compatível com as exigências de publicação VII - A estrutura e a linguagem do artigo são 

claras e aptas para o alcance da comunicação dos resultados da pesquisa VIII - A 

conclusão é coerente como resultados apresentados no desenvolvimento do artigo X - O 

artigo apresentado obedecer às regras da ABNT. 

4.7. Os critérios estabelecidos no item 4.6. serão avaliados pelo precarista, concluindo-

se, ao final, por uma das situações abaixo: a) Aprovar; b) Aprovar mediante revisão, 

ocasião em que serão indicadas as correções; c) Reprovar. 



 
 

4.8. Na hipótese de aprovação condicionada à revisão, os artigos serão devolvidos, para 

que sejam efetuados os ajustes necessários por seus/suas respectivos/as autores/as no 

prazo de 72 horas, sem os quais o artigo será reprovado. 

4.9. A Comissão Editorial da Revista tem a prerrogativa de eliminação do artigo a 

qualquer momento, mesmo após a divulgação do resultado, por descoberta de violação 

aos critérios avaliativos ou a direitos autorais. Não será concedida interposição de recurso 

acerca da decisão final da avaliação, em qualquer etapa. 

 

5. DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

5.1. Os direitos autorais dos artigos, ensaios e outros textos jurídicos publicados nesta 

Revista são do autor, mas com direitos de primeira publicação reservados, sem ônus, à 

FURB. Os trabalhos publicados neste periódico são disponibilizados gratuitamente ao 

livre acesso público e, por conseguinte, não geram efeitos comerciais. Fica autorizada a 

publicação dos artigos publicados na Revista Jurídica da FURB em outros meios, como 

sites pessoais e coletâneas de artigos, desde que citada a Revista Jurídica da FURB como 

primeira publicação. 

 

6. POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

6.1. Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente para 

os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras 

finalidades ou a terceiros. 

 

Blumenau, 17 de setembro de 2021. 

 

 

 

 

Prof. Dr. Leonardo da Rocha de Souza 

Editor Geral da Revista Jurídica da FURB 

ISSN: 1982-4858 

 


