
COMO SUBMETER TRABALHOS NA  
REVISTA JURÍDICA UNISAL 

 

1. PRIMEIRAS INSTRUÇÕES 

Saudações Queridos!  

Se você está lendo este material é porque deseja fazer parte de um importante e seleto grupo de 

pesquisadores e interessados não só em conhecer mais profundamente o Direito como também 

colaborar com suas discussões acadêmicas para o progresso desta ciência. A seguir você confere 

todos os passos para submeter artigos científicos para as novas edições da Revista Jurídica Unisal. 

 

2. SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 Para submeter artigos para publicação é muito simples. Clique no item nova submissão. 

Atenção: Antes de enviá-lo, verifique se seu trabalho atende os requisitos de submissão, 

disponíveis no link: http://www.revista.unisal.br/lo/index.php/revdir/about/submissions#authorGuidelines 
 

 
 Selecione a seção artigos e clique nas caixas de texto tomando o cuidado de conferir se 

seu trabalho preenche todos os requisitos constantes nos respectivos campos; 
 

 
 

 Em seguida clique em salvar e continuar 

 

http://www.revista.unisal.br/lo/index.php/revdir/about/submissions#authorGuidelines


 
 

 Leia as instruções do Passo 2 e faça a transferência do documento. A versão enviada deve 

ser em formato Word ou rtf. 

 

 

 

 Ao clicar no item escolher arquivo uma janela será aberta para que localize o arquivo em 

seu computador. Clique posteriormente no botão abrir. 

 
 Carregado o arquivo, clique em transferir e, em seguida, salvar e continuar. 



 
 

 Confirme seus dados, preencha os campos apresentados e clique em salvar e continuar. 

Atenção: Somente os campos marcados com * são de preenchimento obrigatório. 

 

 
 

 A transferência de documentos suplementares é possível mas não obrigatória. Se quiser 

enviar outros arquivos além do texto do artigo siga as instruções constantes na página. 

Caso contrário basta clicar em salvar e continuar. 

 
 Na página seguinte, clique em concluir a submissão. 



 

 
 

 Para acompanhar o andamento das submissões dos trabalhos, acesse o item página do 

usuário disponível na barra superior de todas as páginas da revista. Lembre-se que você só 

poderá acompanhar o andamento quando estiver conectado com seu login e senha no 

sistema. No item destacado pela seta vermelha você consegue acompanhar o status de 

cada uma de suas publicações submetidas na revista. 

 

 
 

 O painel das submissões tem o seguinte visual: 

 

 


