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EDITAL PARA CHAMADA DE PUBLICAÇÃO NO 11º NÚMERO DA 

REVISTA DIREITO E DESENVOLVIMENTO 

 

1. O Corpo Editorial da Revista Direito e Desenvolvimento torna público o presente edital e 

convida os interessados a remeter artigos científicos para publicar no seu 11º número, até 

a data de 31 de janeiro de 2015. 

 

2.  A Revista Direito e Desenvolvimento do Programa de Pós-Graduação em Direito do 

Centro Universitário de João Pessoa – UNIPÊ tem como compromisso a difusão de 

pesquisas de docentes e pesquisadores da sua instituição, bem como de demais autores 

nacionais e internacionais. O intuito da revista é colaborar com a interação da doutrina e 

da jurisprudência, auxiliando na composição de conhecimentos jurídicos comprometidos 

com a realidade atual, sobretudo brasileira, no que concerne à temática direito e 

desenvolvimento e suas áreas afins. 

3. O periódico na versão impressa (ISSN 2177-0026) é distribuído gratuitamente a 

diversas bibliotecas jurídicas e Programas de Pós-Graduação em Direito, nacionais e 

estrangeiros, além de ter sua versão eletrônica (ISSN-e 2236-0859) disponibilizada 

livremente no sítio www.unipe.br/ojs/index.php/direito. 

4. A Revista Direito e Desenvolvimento é um periódico semestral que aceita artigos, 

trabalhos de pesquisa aplicada, resenhas e ensaios inéditos referentes às áreas afins à 

temática direito e desenvolvimento.  

5. As submissões de trabalhos científicos são realizadas de forma contínua, sendo 

periodicamente fixado prazo para recebimento de artigos que serão submetidos à 

respectiva publicação semestral.  

6. A titulação mínima para a autoria do trabalho científico deve ser de Doutor, podendo 

haver a coautoria de Doutor com Mestre ou mestrando regularmente matriculado. 
 
7. Os textos a serem encaminhados para a publicação devem ser originais e inéditos, 

podendo ser apresentados no idioma português, espanhol, italiano e inglês. 

 

8. O conteúdo dos artigos é de inteira responsabilidade de seus autores. 

9. O simples recebimento do artigo não obriga sua publicação. A avaliação dos trabalhos 

científicos é realizada pela Comissão Editorial e pode ser realizada por avaliadores ad hoc, 

exclusivamente Doutores. O Conselho Editorial, assim como os avaliadores, reservam o 

direito de negar a publicação de artigo que não apresente linguagem técnica, 

originalidade, qualidade, relevância científica ou cuja temática não seja pertinente à área 

de concentração da Revista. 
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10. Assegurando a imparcialidade na análise dos artigos, é adotado o sistema “Double 

Blind Review” (os autores desconhecem os avaliadores e vice-versa) para avaliação 

quanto à publicação. 

11. Os textos devem ser encaminhados pelo seguinte sítio eletrônico da Revista 
Direito e Desenvolvimento:  
https://unipe.br/periodicos/index.php/direitoedesenvolvimento, com prévio 

cadastramento do(s) autor(es), ou por correio eletrônico periodicodireito@unipe.br. 
 
12. Os artigos devem ser dirigidos à editora da revista no formato Word for Windows com 

identificação de autoria e em formato PDF sem identificação de autoria , com 10 (dez) a 20 

(vinte) páginas (da Introdução à Conclusão), com título em português e inglês, tamanho 

A4, alinhamento justificado, espaçamento 1,5 entrelinhas, fonte Times New Roman, 

tamanho 12, resumo de 6 (seis) linhas, com palavras-chave, assim como o mesmo resumo 

e palavras-chave em língua inglesa. No caso de artigos redigidos em idioma estrangeiro, 

devem ser apresentados resumos e palavras-chave em língua portuguesa. 

13. Abaixo do título do respectivo artigo deve constar o nome dos autores, seguidos de 

asterisco, que, no formato de nota de rodapé, devem indicar, brevemente, informações 

relativas à sua formação acadêmica, experiência profissional e correio eletrônico. 

14. Exige-se, além disso, que os textos sejam elaborados usando o sistema autor/data, de 

acordo com a norma NBR 10520/2002 da ABNT. 

 15. As referências devem ser redigidas segundo a norma NBR 6023/2002 da ABNT, 

utilizando negrito para o título das obras. 

16. Os autores deverão indicar dados completos concernentes à correspondência e 

telefone, seja no cadastro pelo sistema eletrônico deste periódico ou no correio eletrônico 

que enviar seu respectivo trabalho científico. 

  

João Pessoa, 10 de dezembro de 2014. 

 

Prof. Dra. Fernanda Holanda de Vasconcelos Brandão 

Editora da Revista Direito e Desenvolvimento 
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