
Edital Nº 07/2022

A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, no uso de suas atribuições,

convida a todos os interessados em publicar artigos provenientes de estudos e

pesquisas interdisciplinares relacionados a temas jurídicos, para envio de trabalhos

para compor o e-book “Aspectos controvertidos da Lei de Improbidade

Administrativa: uma análise crítica a partir dos Julgados dos Tribunais Superiores”.

Das Diretrizes para Autores:

1. A submissão do artigo científico deverá ser preferencialmente inédito.

2. Os(as) autores(as) externos ao Ministério Público devem possuir, no mínimo, o título

de mestre(a). Aqueles que não tiverem a titulação acadêmica mínima exigida,

poderão escrever o artigo em coautoria com quem a possua.

3. Para os membros e servidores do Ministério Público brasileiro, a titulação acima

descrita não será exigida.

Das Condições para Submissão:

1. Oarquivo da submissão deve estar em formatoMicrosoft Word (.doc ou .docx).

2. Nas citações, o texto deve utilizar o sistema autor-data para as citações no texto e o

sistema numérico para notas explicativas, respeitando assim a ABNT NBR

10520:2002.

3. Os textos devem ser organizados na seguinte sequência:

● título;

● resumo (de, nomáximo, 250 (duzentos e cinquenta) palavras);

● palavras chave (mínimo de 3 (três) e máximo de 5 (cinco);

● introdução;

● desenvolvimento (dividido ou não em tópicos);

● conclusão;

● referências (indicando as URL’s sempre que possível) e

● anexos (se for o caso).



4. Os artigos científicos devem possuir entre 15 e 40 páginas, sendo estruturados na

seguinte formatação: folha A4, posição vertical; fonte Times New Roman; corpo 12;

espaçamento entre linhas 1,5 cm; alinhamento justificado, sem separação de

sílabas; espaçamento entre linhas de 1,5 cm; parágrafo de 1,5 cm; margem superior

e esquerda de 3 cm, e inferior e direita de 2 cm.

5. Os(as) autores(as) deverão empregar itálico em vez de sublinhado (exceto em

endereços URL); as figuras e tabelas estão inseridas no corpo do texto, não no final

do documento na forma de anexos.

6. O texto deverá respeitar, integralmente, as normas descritas pela Associação

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) a seguir indicadas: NBR 6022:2018 (artigo em

publicação periódica técnica e/ou científica), NBR 6023:2018 (referências), NBR

6024:2012 (numeração progressiva das seções de um documento escrito), NBR

6028:2003 (resumos), NBR 10520:2002 (citações em documentos).

Declaração de Direito Autoral:

Ao submeter o trabalho para avaliação, os autores concordam com a cessão dos

seus direitos autorais para o Ministério Público do Estado do Paraná.

Política de Privacidade:

Os nomes e endereços informados serão usados, exclusivamente, para os serviços

prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou

a terceiros.

Da submissão:

Os interessados deverão submeter os artigos para o e-mail

aspectoscontrovertidos@mppr.mp.br , até o dia 15 de julho de 2022.

Curitiba, 18 de maio de 2022.
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