NORMAS DE PUBLICAÇÃO PARA AUTORES
NORMAS DE SUBMISSÃO
Os textos devem ser submetidos gratuitamente na página eletrônica da
Revista após o cadastro como “AUTOR” (http://e-revista.unioeste.br/index.php/
direitosemfronteiras/user/register) seguindo-se os passos de submissão. Em caso de
dificuldades, enviar e-mail para: foz.revistadireito@unioeste.br.
A Revista Direito Sem Fronteiras não cobra taxas de submissão de artigo ou
taxas de processamento de artigo.
A Revista Direito Sem Fronteiras Direito publica artigos originais de
pesquisadores Doutores ou Doutores acompanhados de coautor com titulação mínima
de bacharel, das áreas de Direito Ambiental; Direito e Sustentabilidade; Direito
Constitucional; Direito e Democracia; Direito Econômico; Direito Internacional;
Direito e Transnacionalidade; que pesquisam temas na perspectiva dos descritos na
revista.
Traduções somente serão aceitas caso o texto seja inédito no Brasil e o
tradutor se assegure como coautor do texto.
PROCESSO DE AVALIAÇÃO
Os artigos submetidos pelo site da Revista passarão por duas fases de
avaliação: a primeira fase será realizada pela Equipe Editorial e se destina à verificação
do cumprimento das Diretrizes para Autores disponíveis no site da Revista; em caso de
aprovação na primeira fase, o artigo será encaminhado para a avaliação cega por pares,
sendo essa avaliação a segunda fase.
Na segunda fase – avaliação cega por pares – o artigo poderá ser aprovado,
aprovado com correções obrigatórias ou rejeitado.
Em todos os casos a decisão editorial e as avaliações serão enviadas por email
ao autor – em caso de coautoria, ao coautor que se cadastrou na submissão como
contato principal. No caso de aprovação com correções obrigatórias, o autor terá 5 dias
úteis para enviar pelo sistema da Revista a versão corrigida do artigo, que passará por
conferência da Equipe Editorial.
DETECÇÃO DE PLÁGIO
Todos os artigos submetidos à Revista serão previamente analisados
por detectores eletrônicos de plágio. Os artigos reprovados pelo detector serão
minunciosamente analisados pela Equipe Editorial e, quando for o caso, a Equipe
solicitará informações adicionais ao autor. Caso o plágio seja confirmado pela Equipe
Editorial da Revista, o artigo será sumariamente rejeitado.
PREENCHIMENTO DOS METADADOS DA SUBMISSÃO
O nome completo, endereço de email, a afiliação e o resumo da biografia a de
todos os autores do artigo deverão ser informados com a grafia correta na inserção de
metadados durante o processo de submissão.
A afiliação é o vínculo atual do autor, devendo-se informar o nome completo
e a sigla da instituição, bem como cidade, estado e país desta.

No campo “Resumo da Biografia” de cada autor, deve-se informar a
titulação em ordem decrescente e a respectiva instituição de obtenção, indicando
ainda a sigla da instituição entre parênteses. Após, deve-se informar a afiliação.
Ex.: Mestre em Direito pela Universidade Federal do Paraná (UFPR),
Curitiba, PR, Brasil. Bacharel em Direito pela Universidade Estadual do Oeste do
Paraná (UNIOESTE), Foz do Iguaçu-PR, Brasil. Professor da graduação em Direito da
Universidade Estadual do Oeste do Paraná (UNIOESTE), Foz do Iguaçu-PR, Brasil.
Não é permitido mencionar publicações do autor no “Resumo da Biografia”.
Ao final do “Resumo da Biografia”, deve-se fornecer o link para o currículo
Lattes de cada autor.
Caso os metadados não sejam preenchidos corretamente, o autor será
notificado para corrigi-los em 02 dias úteis, sob pena de rejeição do artigo.
Solicita-se que, antes de transferir o trabalho, sejam retirados do texto os dados de
identificação do(s) autor(es), bem como sejam apagadas as identificações em “Arquivo/
Propriedades/Resumo” do Word, de forma que a avaliação seja cega (sistema de duplo
cego ou Double Blind Peer Review).
PESQUISAS FINANCIADAS
Artigos resultantes de pesquisas financiadas por órgãos de fomento devem
ser devidamente identificados por nota de rodapé inserida no título do artigo,
especificando-se o órgão de fomento e o edital.
PRIORIDADE DE PUBLICAÇÃO
Os seguintes artigos terão prioridade de publicação:
• Artigos resultantes de pesquisas financiadas por órgãos de fomento,
• Artigos escritos em coautoria com professor vinculado a IES estrangeira.
• Artigos escritos em coautoria com professor permanente de Programa de
IES de diferente unidade da federação.
OBSERVÂNCIA DAS DIRETRIZES PARA AUTORES
O Conselho Editorial e a Equipe Editorial reservam-se o direito, em préavaliação ou pós-avaliação, de apontar correções e complementações necessárias nos
trabalhos recebidos, devolvendo-os aos autores para sua devida adequação às normas
da Revista. Depois do check list, da pré-avaliação da Equipe Editorial, se aprovados,
os textos seguem para avaliadores externos.
Todos os textos avaliados que tiverem indicação de correções obrigatórias,
apontadas em parecer e/ou comentários, deverão ser revistos pelos autores e devolvidos
para nova avaliação pela Equipe Editorial em um prazo de 05 (cinco) dias úteis.
APRESENTAÇÃO GRÁFICA DOS TEXTOS
Os textos devem ser submetidos em formato Word, tamanho A4, orientação
“retrato”, fonte 12, Times New Roman, em espaço 1,5 com as seguintes margens:
superior e esquerda de 3,0cm e direita e inferior de 2,0cm.
A primeira linha de cada parágrafo deve ter espaço de 1,5cm em relação à
margem esquerda.

Resumo: os artigos devem vir acompanhados de um resumo bilíngue (português/
inglês ou espanhol/inglês), de mesmo teor, apresentando com clareza e concisão: o
tema do trabalho; os objetivos; a metodologia utilizada; as conclusões. Exige-se que o
resumo tenha necessariamente entre 150 e 200 palavras. Não serão aceitas “traduções
automáticas” da web. Caso seja constatada a inexatidão da tradução, o texto será
devolvido ao autor para correção em 03 dias úteis, sob pena de rejeição.
Palavras-chave: em número mínimo de 03 e máximo de 05 palavras e separadas
por ponto e vírgula, indicam o conteúdo do artigo e devem ser escolhidas,
preferencialmente, em catálogo de vocabulário controlado, se houver tesauro na área
do tema. As palavras-chave devem ser apresentadas em português/inglês. Para os
textos em espanhol, as palavras-chave devem ser apresentadas em espanhol/inglês.
Não serão aceitas “traduções automáticas” da web. Caso seja constatada a inexatidão
da tradução, o texto será devolvido ao autor para correção em 03 dias úteis, sob pena
de rejeição.
Estrutura dos artigos: os artigos devem respeitar a seguinte sequência: título; título
traduzido para inglês; resumo; palavras-chave; abstract; keywords; introdução; texto
com subtítulos e notas de rodapé; conclusão e referências.
Observações: não utilizar tradução automática da Web para título, resumo e palavraschave. Caso seja constatada a inexatidão da tradução, o texto será devolvido ao autor
para correção em 03 dias úteis, sob pena de rejeição; não numerar a introdução, a
conclusão e as referências. Os demais títulos devem utilizar numeração sequencial
em algarismos indo-arábicos; as notas de rodapé servem apenas para notas
explicativas sucintas e não se destinam à apresentação de referências. As notas de
rodapé devem utilizar numeração sequencial em algarismos indo-arábicos; todas
as referências no corpo do texto devem adotar o sistema autor-data da ABNT.
Ex.: (FIORILLO, 2013, p. 25).
Referências: as referências devem ser dispostas em ordem alfabética pelo
SOBRENOME do primeiro autor, no nal do artigo e seguir as normas da ABNT. A
exatidão e adequação das referências a trabalhos que tenham sido mencionados no
texto são da responsabilidade dos autores.
As obras utilizadas para a elaboração do trabalho devem ser nacionais e estrangeiras,
representativas na temática escolhida e atualizadas. A ausência de obras estrangeiras,
a desatualização e a não-representatividade das obras utilizadas poderão ensejar a
rejeição do artigo por decisão dos avaliadores e/ou da Equipe Editorial.
DIREITO DE RECURSO DAS DECISÕES EDITORIAIS
Aos autores fica assegurado o direito de recurso de todas as decisões editoriais.
O recurso deverá ser enviado para o e-mail da Revista com a identificação completa
do artigo (número da submissão e título completo) e dos autores, fundamentação
recursal e demais documentos pertinentes.
A decisão do recurso será encaminhada ao recorrente em até 7 (sete)
dias úteis.
Dúvidas e contato podem ser realizados por meio do e-mail:
foz.revistadireito@unioeste.br ou pelo telefone (45) 3576-8106.

As citações com mais de 03 linhas devem ter recuo em 4,0cm, fonte 10,
espaço entre linhas simples.
Na editoração os textos receberão diagramação no padrão gráfico da Revista.
Tabelas, formulários, gráficos e desenhos não podem ocupar mais de 25% do total do
texto, devendo ser numerados com algarismos arábicos e referenciados conforme as
regras da ABNT.
Os artigos deverão ter o mínimo de 15 e o máximo de 25 laudas
(aproximadamente entre 40.000 e 60.000 caracteres com espaços). Textos maiores
poderão ser autorizados, a partir da avaliação da Comissão Editorial, e o registro dessa
solicitação deverá ser feito como observação na submissão.
Todos os textos devem ser postados corrigidos. A Revista Direito Sem
Fronteiras se reserva o direito de efetuar nos textos originalmente enviados alterações
de ordem normativa, ortográfica e gramatical para manter o padrão culto da língua
sem, entretanto, interferir no estilo dos autores.
UTILIZAÇÃO DE IMAGENS EM ARTIGOS
As imagens utilizadas nos artigos deverão ser inseridas no corpo do texto e
também submetidas individualmente como “Documentos Suplementares” no processo
de submissão.
O formato para submissão como documento suplementar deverá ser “.jpeg” e
a imagem deverá ter alta resolução. Além da imagem, o autor deverá enviar por meio
dos “Documentos Suplementares” a autorização de uso daquela.
No caso de imagens sem a resolução exigida, o autor será notificado para
fornecer nova imagem em 02 dias úteis. Se a nova imagem não for fornecida e a
ausência desta prejudicar o conteúdo do texto, o artigo será rejeitado pelo Conselho
Editorial e/ou pela Equipe Editorial.
Caso a autorização de uso não seja enviada por meio dos documentos
suplementares, o autor será notificado para fornecer a autorização em 02 dias úteis. Se
a autorização não for fornecida e a ausência da imagem prejudicar o conteúdo do texto,
o artigo será rejeitado pelo Conselho Editorial e/ou pela Equipe Editorial.
EXIGÊNCIAS PARA OS ARTIGOS
Autor: o autor deverá possuir a titulação de Mestre ou Doutor.
Coautoria: O artigo poderá ter no máximo três coautores, sendo que um deles deverá
possuir a titulação de Mestre ou Doutor. Os demais coautores devem ter a titulação
mínima de bacharel.
Título: o título deverá conter no máximo 8 palavras e ser apresentado em português/
inglês. Para artigos em espanhol, o título deverá ser apresentado em espanhol/inglês.
Não serão aceitas “traduções automáticas” da web. Caso seja constatada a inexatidão
da tradução, o texto será devolvido ao autor para correção em 03 dias úteis, sob pena
de rejeição.
Formatação de títulos e subtítulos: título do artigo (centralizado, caixa alta, negrito);
título em inglês (centralizado, caixa alta, itálico, negrito); 1 seção primária (alinhada à
esquerda, caixa alta, negrito); 1.1 seção secundária (alinhada à esquerda, caixa baixa,
negrito); 1.1.1 seção terciária (alinhada à esquerda, caixa baixa, itálico); 1.1.1.1 seção
quaternária (alinhada à esquerda, caixa baixa, itálico, negrito); 1.1.1.1.1 seção quinária
(alinhada à esquerda, caixa baixa, sem negrito, sem itálico).

