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1 Apresentação

O  propósito  da  Revista  Jurídica  Contemporânea  consiste  em  divulgar  os

entendimentos  jurisprudenciais  atuais  dos  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do

Supremo Tribunal Federal em temas relevantes. 

A revista encontra-se registrada sob o ISSN 1234-567x.

Os  idiomas  suportados  pela  interface  do  usuário  são  português,  inglês  e

espanhol. Para submissões e formulários, utiliza-se o português ou o inglês.

Para o desenvolvimento da parte gráfica da revista foi utilizada a ferramenta

de design online Canva, obtendo-se os resultados abaixo:

Figura 1: Miniatura da publicação

Fonte: Desenvolvido pela autora
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2 Equipe

2.1 Contato

Nome: Ana Paula Cervi

E-mail: ana.cervi@grad.ufsc.br

2.2 Equipe Editorial

2.2.1 Editores

Professora Ursula Blattmann, UFSC, Brasil.

Ana Paula Cervi, UFSC, Brasil.

2.2.2 Editor de Seção

Ana Paula Cervi, UFSC, Brasil.

3 Políticas

3.1 Foco e Escopo

A Revista  Jurídica  Contemporânea  é  uma  publicação  mensal  de  notícias

jurídicas  baseadas na  jurisprudência  atual  do  Superior  Tribunal  de  Justiça  e  do

Supremo  Tribunal  Federal,  buscando  dar  maior  visibilidade  para  julgamentos  de

repercussão  geral,  relevantes  para  a  sociedade,  que  devem ser  tomados  como

referência pelos tribunais estaduais e pelos tribunais regionais federais. 

Os artigos publicados são elaborados de modo a sintetizar o objeto da ação,

as teses utilizadas e a decisão tomada pelos ministros, com linguagem acessível

para o público em geral.



6

3.2 Políticas de Seção

As políticas nesse tópico se apresentam de forma padrão, com submissões

abertas, indexado e avaliado por pares.

3.3 Periodicidade

A Revista Jurídica Contemporânea é publicada mensalmente.

3.4 Política de Acesso Livre

Esta  revista  oferece  acesso  livre  imediato  ao  seu  conteúdo,  seguindo  o

princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público

proporciona maior democratização mundial do conhecimento.

4 Submissões

4.1 Submissões Online

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a

conformidade  da  submissão  em  relação  a  todos  os  itens  listados  a  seguir.  As

submissões que não estiverem de acordo com as  normas serão devolvidas aos

autores.

 A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação

por  outra  revista;  caso  contrário,  deve-se  justificar  em  "Comentários  ao

editor".

 O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice, RTF ou

PDF.

 URLs para as referências foram informadas quando possível.

 O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico

em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão

inseridas no texto, não no final do documento na forma de anexos.
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 O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em

Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista.

 Em caso de submissão a uma seção com avaliação pelos pares (ex.: artigos),

as  instruções  disponíveis  em  Assegurando  a  avaliação  pelos  pares  cega

foram seguidas.

4.2 Diretrizes para Autores

Os  textos  a  serem  submetidos  para  publicação  devem  indicar  a  sessão

correspondente conforme abaixo:

a)  Artigos:  Artigos  produzidos  com  base  em  decisões  judiciais  de  suma

relevância, contendo um resumo do objeto da ação, as teses levantadas para o caso

e a decisão da instância final.

b) Resenhas: Resenhas de doutrinas atuais utilizadas na fundamentação de

decisões dos Tribunais Superiores.

Não obstante, devem ser atendidos os seguintes requisitos:

 Formato: PDF ou RTF.

 Idioma: Português.

 Fonte: Referência da doutrina que foi utilizada para a elaboração da resenha,

ou da decisão analisada.

 Documentos Suplementares: Cópia da decisão judicial analisada.

4.3 Declaração de Direito Autoral

Autores que publicam nesta revista concordam com os seguintes termos:

 Autores  mantém  os  direitos  autorais  e  concedem  à  revista  o  direito  de

primeira  publicação,  com  o  trabalho  simultaneamente  licenciado  sob  a
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Licença Creative  Commons Attribution que permite  o compartilhamento  do

trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista.

 Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente,

para distribuição não-exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista

(ex.:  publicar  em repositório  institucional  ou  como  capítulo  de  livro),  com

reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista.

 Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho

online  (ex.:  em  repositórios  institucionais  ou  na  sua  página  pessoal)  a

qualquer ponto antes ou durante o processo editorial, já que isso pode gerar

alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do trabalho

publicado (Veja O Efeito do Acesso Livre).

4.4 Política de Privacidade

Os  nomes  e  endereços  informados  nesta  revista  serão  usados

exclusivamente  para  os  serviços  prestados  por  esta  publicação,  não  sendo

disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

5 Outros

5.1 Patrocínio da revista

A Revista Jurídica Contemporânea é patrocinada pela Universidade Federal

de Santa Catarina.

5.2 Histórico do periódico

A Revista Jurídica Contemporânea foi criada em 2018 como parte integrante

da  disciplina  Editoração  Científica,  obrigatória  no  currículo  2016.1  do  curso  de

Ciência da Informação da Universidade Federal de Santa Catarina. 
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5.3 Mapa do Portal

Para melhor visualização do Mapa do Portal, foi elaborado um mapa mental

utilizando a ferramenta online Coggle:

Figura 4: Mapa do Portal

Fonte: Desenvolvido pela autora

5.4 Sobre este sistema de publicação

A revista utiliza o Open Journal Systems (OJS 2.4.8.3), que consiste em um

sistema de código livre gratuito para a administração e a publicação de revistas,

desenvolvido  com  suporte  e  distribuição  pelo  Public  Knowledge  Project,  sob a

licença GNU General Public License. 

6 Estimativas de Custos

As estimativas de custos envolvem os gastos mensais com os colaboradores,

prevendo o contracheque dos editores, revisores, designer, avaliadores e suporte

técnico. As despesas mensais englobam também os gastos com aluguel do espaço
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físico, contas de energia elétrica e fornecimento de conexão à  internet, além das

assinaturas de servidor para hospedagem da revista e conta em nuvem para back

up online dos documentos.

Tabela 1: Colaboradores

Fonte: Elaborado pela autora

Tabela 2: Contas mensais

Fonte: Elaborado pela autora

No que tange aos investimentos necessários para infraestrutura da sede da

revista,  foi  necessária  a  aquisição  de  computadores.  tablets e  impressoras

multifuncionais para permitir o funcionamento dos serviços e prover o ambiente de

trabalho adequado aos colaboradores.

Tabela 3: Investimentos em infraestrutura

Fonte: Elaborado pela autora

Estimativa de custos – Colaboradores
Espécie Quantidade Valor unitário Valor total
Editor 2 R$ 2.900,00 R$ 5.800,00

Revisor 2 R$ 2.100,00 R$ 4.200,00
Designer 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00
Avaliador 2 R$ 2.100,00 R$ 4.200,00
Suporte 1 R$ 2.500,00 R$ 2.500,00

Total geral: R$ 19.200,00

Estimativa de custos – Contas mensais
Espécie Quantidade Valor unitário Valor total

Aluguel do espaço físico 1 R$ 2.000,00 R$ 2.000,00
Energia elétrica 1 R$ 350,00 R$ 350,00

Conexão à internet 1 R$ 249,90 R$ 249,90
Hospedagem em servidor 1 R$ 11,90 R$ 11,90

Back up em nuvem 1 R$ 19,90 R$ 19,90
Total geral: R$ 2.631,70

Estimativa de custos – Investimentos em infraestrutura
Espécie Quantidade Valor unitário Valor total

Computador 8 R$ 1.799,00 R$ 14.392,00
Tablet 5 R$ 799,00 R$ 3.995,00

Impressora multifuncional 2 R$ 490,00 R$ 980,00
Total geral: R$ 19.367,00
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7 Cronograma

Tendo  em  vista  a  periodicidade  mensal  da  revista,  foi  desenvolvido  um

cronograma mensal dividindo as atividades entre as semanas do mês, conforme a

tabela abaixo:

Tabela: Cronograma mensal

Fonte: Elaborado pela autora

Cronograma mensal
Espécie Semana 1 Semana 2 Semana 3 Semana 4

Elaboração do projeto X
Identidade visual X

Submissões X
Formulários X
Avaliações X
Correções X

Publicação da edição X
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