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NORMAS SOBRE A SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO 
NA REVISTA ACADÊMICA DA ESCOLA SUPERIOR DO 
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO CEARÁ 
 
A Revista Acadêmica da Escola Superior do Ministério Público está destinada à 
veiculação de artigos jurídicos e de outros ramos afins das Ciências Humanas 
sobre temas de interesse e relevância para o Ministério Público e para a 
sociedade. 
 
1. DIRETRIZES PARA AUTORES  

1. Os trabalhos podem ser redigidos em Português, Inglês ou Espanhol e devem 
ter, preferencialmente, entre 2.000 e 4.000 palavras. 

2. Os trabalhos deverão ser enviados em formato Microsoft Word, nas extensões 
“.doc” ou “.docx”, redigidos em fonte Times New Roman e os parágrafos 
justificados, salvo o título do artigo e a autoria. 

3. As margens da página devem ser: superior 3 cm, inferior 2 cm, esquerda 3 cm 
e direita 2 cm. 

4. A estrutura do trabalho deve estar formatada da seguinte maneira: 

- Título do artigo: centralizado, caixa alta, fonte 14 e em negrito. 

- Não deve constar no texto indicação de autoria. 

- Resumo na língua original seguido de 3 a 5 palavras-chave, separadas por 
ponto. 

- Título, resumo e palavras-chave em Inglês. Em trabalhos escritos em outras 
línguas, deverá conter título, resumo e palavras-chave em Português e em Inglês. 

- Corpo do texto: deve conter Introdução, Desenvolvimento, Conclusão e 
Referências bibliográficas. Todos os títulos primários devem ser escritos em 
caixa alta, fonte 12 e em negrito. Os parágrafos devem possuir recuo de 1,25 cm, 
o espaço entre linhas deve ser de 1,5 linha. Os títulos secundários devem ser 
regidos em caixa baixa, fonte 12 e em negrito. Os títulos terciários devem ser 
redigidos em caixa baixa, fonte 12 e em itálico.    

- Referências bibliográficas: devem seguir as regras da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas (ABNT).  
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5. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outro tipo de remuneração 
pela publicação dos artigos na Revista Acadêmica da ESMP. 

6.  Os trabalhos deverão ser inéditos e as suas admissões ao exame do Conselho 
Editorial não implicam em aprovação para fins de publicação.  

7. O autor deverá comunicar desistência da submissão ou a publicação do 
trabalho em outro meio que retire o ineditismo ao Conselho Editorial da Revista 
Acadêmica da ESMP. 

8. O autor poderá ser instado pelo Conselho Editorial a proceder com 
modificações nos artigos que estejam em desacordo com as normas da Revista 
Acadêmica da ESMP. 

9. Quaisquer dúvidas a respeito das normas para publicação poderão ser 
encaminhadas para o endereço de correio eletrônico: 
<revistaacademica.esmp@mpce.mp.br>.   

10. Os casos omissos serão decididos pelo Conselho Editorial da Revista 
Acadêmica da ESMP. 

 

2. CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

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. 

1. 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". 

2. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word ou OpenOffice. 

3. O texto deve obedecer aos padrões de estilo e requisitos bibliográficos 
descritos nas Diretrizes para Autores. 

  
3. DIREITOS AUTORAIS 

1. Ao submeterem artigos à Revista Acadêmica da ESMP, os autores 
declaram serem titulares dos direitos autorais, respondendo 
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exclusivamente por quaisquer reclamações relacionadas a tais direitos, 
bem como autorizam a Revista, sem ônus, a publicar os referidos textos 
em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao território, ou 
qualquer outra.  

2. Autores mantêm os direitos autorais e concedem à Revista Acadêmica 
da ESMP o direito de primeira publicação, com o trabalho 
simultaneamente licenciado sob a Creative Commons Attribution 
License, que permite o compartilhamento do trabalho com 
reconhecimento da sua autoria e publicação inicial nesta Revista. 

3. 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. 

4. 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. 

5. Autores são responsáveis pelo conteúdo constante no manuscrito 
publicado na revista. 

  
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. 

 
Fortaleza, 3 de dezembro de 2018.  

 
 

 
O Conselho Editorial da Revista Acadêmica da ESMP 
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ANEXO I – ESTRUTURA DO ARTIGO CIENTÍFICO 
 
1 Elementos pré-textuais 

1.1 Título e subtítulo. 1.2 Nome(s) do(s) autor(es), acompanhado(s) de breve 
currículo. O currículo, bem como e-mail, deve aparecer indicado por nota de 
rodapé. 1.3 Resumo na língua do texto, não ultrapassando 150 palavras. 1.4 
Palavras-chave na língua do texto, de 3 a 5 separadas por ponto. 1.5 Resumo em 
língua estrangeira não ultrapassando 150 palavras. 1.6 Palavras-chave em língua 
estrangeira de 3 a 5. 
 
2 Elementos textuais 
2.1 Introdução. 2.2 Desenvolvimento. 2.3 Conclusão.  
 
3 Elementos pós-textuais  
3.1 Referências bibliográficas.  3.2 Título e subtítulo em língua estrangeira. 3.3 
Referências conforme a NBR 6023.  
 
4 Indicativo de seção  
Deve ser apresentado conforme a NBR 6024: 2003: 4.1 O indicativo de seção 
precede o título, alinhado à esquerda, dele separado por um espaço de caractere. 
  
5 Citações 
As citações devem ser apresentadas conforme a NBR 10520. 5.1 Nas citações 

diretas não podem faltar: Autor, ano, página. 5.2 Nas citações indiretas não 

podem faltar: (Autor, ano).  


