
EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO: 

Caderno Virtual de Produção Discente 

 

O Caderno Virtual de Produção Discente - Revista Jurídica discente do 

Curso de Direito da Faculdade CESUSC, torna público que está aberta a 

chamada permanente aos discentes pesquisadores (internos e egressos), para 

submissão de artigos visando compor a sua primeira edição, em conformidade 

com as normas deste Edital.  

 

1. DO OBJETO  

O presente edital se destina a abrir chamada aos discentes pesquisadores 

(internos e egressos), para submeterem seus artigos à avaliação do Conselho 

Editorial, visando a publicação na primeira edição do Caderno Virtual de 

Produção Discente - Revista Jurídica discente do Curso de Direito da Faculdade 

CESUSC.  

 

2. DA FINALIDADE  

O Caderno Virtual de Produção Discente, tem por finalidade divulgar a 

produção intelectual voltada ao Direito, de pesquisadores internos e egressos à 

IES, do Corpo Discente do curso de Direito, criando uma fonte de pesquisa 

permanente para a comunidade jurídica e abrindo oportunidade para que seus 

estudantes possam divulgar trabalhos.  

 

3. DO CONSELHO EDITORIAL  

O Conselho Editorial é composto por membros do Corpo Docente da 

Faculdade CESUSC, formado pela Dra. Denise M Nunes, Msc. Larissa Tenfen 

Silva, Dr. Paulo Potiara de Alcantara Veloso e Msc. Fernando Grass Guedes. 

 

4. DA PERIODICIDADE  

O Caderno Virtual de Produção Discente terá periodicidade semestral e 

cada edição será́ composta por até 15 artigos, aprovados pelo Conselho 

Editorial.  

 

5. DO ENVIO DOS ARTIGOS 



5.1  O Conselho Editorial receberá os artigos jurídicos, sendo que sua 

publicação estará́ condicionada à avaliação por este. Não serão aceitos 

trabalhos que estejam em desacordo com as normas deste edital, incluindo os 

Trabalhos de Conclusão de Curso Completos. 

5.2 Os artigos deverão ser enviados exclusivamente por meio de 

formulário online (https://forms.gle/2RvRQVRZd6UWAB59A), em conformidade 

com o Item 6 deste edital, observadas as seguintes especificações técnicas: 

5.3 Os artigos podem ser encaminhados até o dia 05 de dezembro de 

2021, a fim de serem submetidos à análise e aprovação do Conselho Editorial, 

em arquivo compatível com Microsoft Word.  

5.4 Todos os artigos serão submetidos à seleção pelo Conselho 

Editorial, em que os membros têm poder de veto, tanto no que diz respeito ao 

valor jurídico do trabalho, quanto à adequação do número e volume de textos ao 

projeto técnico da revista.  

 

6.  DA NORMATIZAÇÃO PARA APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS  

 

Os artigos completos, que englobam pesquisas em geral, TCC’s adaptados 

e trabalhos dos grupos de estudos e pesquisa, devem conter de oito a quinze 

páginas. A estrutura geral do trabalho deve compreender os elementos pré-

textuais (resumo, palavras-chaves), textuais (introdução, objetivos; 

procedimentos metodológicos; conclusão) e pós-textuais (referências).  

O resumo deve ser redigido com fonte Times New Roman 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5, com parágrafo único. Observe que o resumo deve ter entre 

100 e 250 palavras. Utilizar de três a cinco palavras-chave, que devem ser 

separadas por ponto.  

Na introdução, títulos de secções (capítulos), utilize Times New Roman 12, 

negrito, alinhado à esquerda, CAIXA ALTA. O corpo do texto deve ser escrito em 

Times New Roman 12 Normal, espaçamento entre linhas de 1,5 com o texto 

justificado e as margens são: direita com 3 cm, esquerda com 2 cm, superior 

com 3 cm e inferior com 2 cm. O recuo dos parágrafos deve ser de 1,5 cm. Os 

artigos devem ter entre 10 e 20 páginas (incluindo as páginas das referências). 

As Figuras, Tabelas ou Quadros devem ser escritos em Times New Roman 

10 Normal para título, fonte e corpo do texto, ser numerados em algarismo 

https://forms.gle/2RvRQVRZd6UWAB59A
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