
 

 
 
 
 
 

 

EDITAL DE PUBLICAÇÃO REVISTA SEARA JURÍDICA – 

EDIÇÃO 2021 

 

A Faculdade de Direito do Centro Universitário Jorge Amado – Unijorge, por 

este edital, torna pública a convocação de interessados à submissão de 

trabalhos científicos para veiculação na revista do curso SEARA JURÍDICA, 

edição de 2021, nos seguintes termos: 

 

1 - OBJETIVO 

 

Publicar artigos científicos inéditos relacionados ao Direito, bem como revisões 

críticas, resenhas, artigos de opinião e informativo, conferências referentes à 

área jurídica. 

 

2 – PRAZOS E MEIO DE ENVIO 

 

Os trabalhos deverão ser enviados até o dia 01 de novembro de 2021 para 

avaliação do Conselho Editorial da Revista no seguinte endereço de e-mail: 

fipires@uol.com.br. 

 

A divulgação dos artigos selecionados ocorrerá no decorrer do mês de 

dezembro de 2021. 

 

3– REQUISITOS PARA SUBMISSÃO 

 

3.1 Ineditismo 



 

 
 
 
 
 

3.2 Trabalhos já publicados poderão ser aceitos em caráter 

excepcional e por deliberação unânime do Conselho Editorial, desde 

que sejam de suma importância para a edição correspondente. 

3.3 Os idiomas aceitos para a publicação serão português e 

espanhol. 

3.4 Titulação mínima de mestre. 

3.5 Discentes e egressos poderão publicar em conjunto com 

professor que tenha titulação mínima de mestre. 

3.6 Estudantes de pós-graduação poderão publicar seus artigos em 

coautoria com um professor Doutor. 

3.7 Os/as autores/as devem reconhecer expressamente que leram e 

aceitam as “normas para apresentação e publicação de artigos” 

referentes à REVISTA SEARA JURÍDICA. 

3.8 No corpo do e-mail de envio do trabalho, devem ser incluídos 

para cada autor/a os seguintes elementos: nome, breve currículo, 

endereço eletrônico e postal. 

 

4 - FORMATAÇÃO 

 

4.1 Arquivo em word com mínimo de dez e máximo de 30 páginas, 

fonte Times New Roman, "12". 

4.2 Margens superior e esquerda: 3 cm; margens inferior e direita: 2 

cm; espaçamento entre linhas: 1,5 cm. 

4.3 Início de parágrafo com espaço 1,5 cm. 

4.4 Os artigos serão sempre acompanhados por um título, resumo, 

palavras-chave (máximo de 5), sumário, introdução, 

desenvolvimento, considerações finais/conclusão, referências. 

4.4.1 O resumo não deve exceder os 900 caracteres com 

espaços.  

4.5 As referências deverão ser utilizadas no sistema nota de rodapé, 

fonte 10. 



 

 
 
 
 
 

4.6 Poderão ser incluídos nos artigos apresentados quadros, figuras, 

fotografias ou desenhos que esclareçam os argumentos expostos, 

desde que em número reduzido e fornecidos com qualidade 

(resolução de 300 dpi e um mínimo de 11 cm de largura). As 

imagens devem ser enviadas no mesmo documento do texto e 

também separadamente, com extensão JPEG ou TIF. O tipo de letra 

que as imagens eventualmente contenham deverá ser Helvetica (em 

alternativa Arial), corpo 9, regular. Todas as imagens têm de ser 

acompanhadas por indicação clara da fonte e dos respetivos direitos 

de autor. 

 

Salvador, 02 de setembro de 2021 

 

 

Profa. Dra. Fernanda Ivo Pires  Prof. Dr. Luis Carlos Monteiro Laurenço 
Editora-Chefe  Coordenador do curso de Direito da 

Unijorge 
 

 


