Edital Nº 007/2022
A Escola Superior do Ministério Público do Paraná, o Centro de Apoio Operacional
das Promotorias da Criança e do Adolescente e da Educação e a
Subprocuradoria-Geral de Justiça para Assuntos de Planejamento Institucional no
uso de suas atribuições, convidam a todos os interessados em:
(i) publicar artigos provenientes de estudos e pesquisas interdisciplinares relacionados
a temas jurídicos e/ou
(ii) inscrever boas práticas relacionadas ao combate das violências praticadas contra
crianças e adolescentes
Para compor o e-book “VIOLÊNCIA SEXUAL E OUTROS TIPOS DE VIOLÊNCIA
CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES: A BUSCA PELA ATUAÇÃO INTEGRADA”.

Das Diretrizes para Autores:
1. A submissão do artigo científico deverá ser preferencialmente inédito.
2. Os(as) autores(as) externos ao MPPR 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 MPPR, a titulação acima descrita não será
exigida.
Das Condições para Submissão:
1. O arquivo da submissão deve estar em formato Microsoft 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, no máximo, 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 10 e 25 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 violenciasexual@mppr.mp.br ,
até o dia 30 de outubro de 2022.

Normativas para inscrição das boas práticas:
Dos objetivos:
1. Com a finalidade de reconhecer, estimular e disseminar as boas práticas
desenvolvidas no âmbito do Ministério Público do Paraná, dentro da temática
de combate às diversas formas de violência contra crianças e adolescentes.

Das condições para submissão:
1. As iniciativas deverão ser inscritas exclusivamente através do formulário
em
anexo
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeWy_di4bw8zGJikp5nsN4
MnSnZjNqPl0_jgzLWa6pGtif4iA/viewform
2. Será necessário que as iniciativas já tenham sido implementadas (em
execução ou já finalizadas);
3. As iniciativas devem ter relação com os objetivos estratégicos
institucionais;
4. Ressaltamos que “boas práticas” são todas as atividades já
implementadas que tenham resultados satisfatórios no aprimoramento
dos serviços ministeriais e que tenham impacto direto na proteção de
crianças e adolescentes vítimas e/ou testemunha de crimes;
5. Podem se inscrever membros, servidores (concursados, comissionados
ou cedidos) e estagiários, desde que com orientação de um membro ou
servidor
6. Documentos ou fotos poderão ser anexados ao formulário a fim de
demonstração dos resultados colhidos (máximo 5 arquivos);

Dos prazos:
1. O prazo para as inscrições se encerra em 30 de outubro de 2022.

Curitiba, 12 de agosto de 2022.

Promotor de Justiça
Coordenador-Geral da Escola Superior do MPPR

