EDITORIAL
A Revista Eletrônica VirtuaJus, criada em 2002 pela Faculdade Mineira de
Direito da PUC Minas, inscrita no ISSN 1678-3425, é um canal de comunicação com a
comunidade acadêmica e demais interessados em compreender esse complexo campo
do saber, tanto árduo, quanto demasiadamente instigante. Nosso objetivo principal é
apresentar os resultados de investigações realizadas por estudiosos, pesquisadores,
oriundos da Graduação, Especialização, Mestrado, Doutorado, e de Departamentos de
Faculdades de Direito e áreas inter e transdisciplinares, interessados em discutir temas
de relevo para o mundo atual. Importante afirmar que esta revista em sua nova fase de
reestruturação, manterá o tradicional espaço para publicação de artigos de discentes,
especialmente aqueles provenientes de excelentes monografias, dissertações e teses,
assim como o convencional espaço para artigos de pesquisadores em nível nacional e
internacional. As diretrizes para autores referentes à política de publicação seguem as
normas de publicação da PUC Minas e encontram-se na página da revista. Para a
submissão de artigos e resenhas pode-se utilizar tanto o site da FMD. PUC Minas,
quanto enviar os textos para o e-mail da revista, virtuajus@gmail.com. Merece ser
lembrado que os textos devem ser inéditos e já devidamente revistos em termos
gramaticais e de estilo. A Revista está em fase de reformulação editorial, em suas
comissões e conselhos, e já almeja em 2016 se integrar à plataforma de periódicos da
PUC Minas, a ser qualificada pela CAPES e demais órgãos de qualificação de revistas
acadêmicas, buscando sempre elevar e avolumar significativamente o nível da pesquisa
da FMD PUC Minas sempre em diálogo com as outras ciências e com a realidade que
nos cerca.

Normas de Publicação
Artigos deverão ter entre 12 e 25 páginas; em formato Word (.doc); em formato
A4 e fonte Times New Roman, sem identificação de autoria. Os artigos deverão ter a
seguinte estrutura:
1. Alinhamento: Justificado, sem separação de sílabas;
2. Espaço entre linhas: Espaçamento: 1,5 cm; Parágrafo: 1,5 cm; Margem:
superior e esquerda: 3 cm; Inferior e direito: 2 cm;

3. Título (e subtítulo se houver);
4. Resumo no idioma em que o texto foi escrito, com o máximo de 200 palavras,
contendo campos de estudo, método, objetivo, resultado e conclusões;
5. Mínimo de três e máximo de seis palavras-chave que representem o conteúdo
do texto;
6. Resumo e palavras-chave em idioma diferente daquele utilizado na redação do
texto, podendo ser em Inglês, Espanhol, Francês, Italiano, Alemão ou outros;
7. Citações devem ser realizadas no padrão ABNT (AUTOR, ano de publicação
e página);
8. Referências bibliográficas ao final.

CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO
Como parte do processo de submissão, os autores se obrigam a verificar a
conformidade da submissão em relação a todos os itens listados.
1. A contribuição deve ser sempre original e inédita.
2. Os arquivos para submissão estão em formato Microsoft Word (.doc).
3. URL´s para as referências informadas quando necessário.
4. O texto está em espaço 1,5 cm; usa uma fonte de 12; emprega itálico em vez
de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no texto,
não no final do documento, como anexos.
5. A identificação de autoria do trabalho deve ser removida do arquivo e da
opção Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, caso
submetido para avaliação por pares (ex.: artigos), para que se consiga uma avaliação
cega pelos pares. Nome e qualificação de autores deverão vir em folha separada
juntamente com o título do trabalho.

DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL
A inscrição de algum trabalho implica a cessão de direitos autorais à Revista,
dos artigos aprovados, para fins da publicação em um único número da mesma,
comprometendo-se o autor a não enviar o artigo para outro veículo antes da data
prevista para publicação.

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 nem a terceiros. Prazo para submissão de artigos e resenhas, nos termos da
chamada para artigos em dossiês. Contudo, o envio e recebimento de textos sempre será
possível na modalidade de artigos fora do dossiê e de artigos para discentes.

