
SEMANA DO MINISTÉRIO PÚBLICO 2018 
 

REGULAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 
 

O Centro de Estudos e Aperfeiçoamento Funcional – Ceaf torna público o Regulamento 
para apresentação de artigos científicos na Semana do Ministério Público 2018, nos 
termos a seguir:  
 
1. INTRODUÇÃO 
  
Item 1. Poderão participar da seleção disciplinada pelo presente Regulamento todos os 
membros e servidores ativos do Ministério Público do Estado da Bahia, participantes da 
Semana do Ministério Público, que será realizada no período de 12 a 14 de dezembro de 
2018.  

Item 2. Competirá à Coordenação do Ceaf: 

a) receber os artigos inscritos, destinados à finalidade referenciada;  

b) verificar previamente a conformidade dos trabalhos às normas deste regulamento;  

c) orientar os participantes e responder aos questionamentos em relação ao 
regulamento;  

d) avaliar a pertinência dos trabalhos, considerando-se a temática de atuação do 
Ministério Público;  

e) disponibilizar os artigos recebidos no ambiente virtual de aprendizagem do 
Ministério Público, em fóruns virtuais específicos para a realização de debates; 

f) fomentar a discussão sobre os artigos apresentados no ambiente virtual; 

g) dirimir conflitos e quaisquer outras questões relativas a este regulamento. 

 

2. DAS INFORMAÇÕES SOBRE OS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Item 3. Os trabalhos inscritos serão apresentados na forma de artigo científico e deverão, 
de preferência, ser inéditos, admitida coautoria entre membros/servidores do Ministério 
Público do Estado da Bahia, sendo os conteúdos dos textos elaborados de inteira 
responsabilidade do(s) autor(es).  

Item 4. O artigo enviado deverá seguir as normas da ABNT e a padronização prevista 
neste regulamento.  

Item 5. Os artigos apresentados, se autorizados pelo autor, serão submetidos à avaliação 
de um Conselho Editorial com a finalidade de selecionar aqueles que serão publicados na 
Revista Eletrônica do Ministério Público. 

 

3. DA ORIENTAÇÃO PARA INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

Item 6. As inscrições dos artigos científicos a serem apresentados na Semana do 
Ministério Público 2018 serão efetivadas mediante envio do trabalho para o e-mail 



ceaf.ead@mpba.mp.br, até o dia 15 de setembro de 2018, obedecendo às seguintes 
orientações:  

Item 6.1. A identificação do(s) autor(es) do trabalho deverá constar do corpo do e-mail 
enviado, contendo:  

a) nome completo do(s) autor(es);  

b) números dos telefones de contato;  

c) endereço eletrônico, titularidade e lotação;  

d) titulação e créditos que deverão constar de eventual publicação.  

Item 6.2. Os artigos científicos deverão ser apresentados em meio digital, no formato 
PDF, com o mínimo de 6 (seis) páginas e máximo de 15 (quinze), obedecendo a uma 
estrutura básica em segmento das normas da ABNT, com os elementos abaixo descritos:  

a) elementos pré-textuais:  

I - cabeçalho (título, subtítulo, nome do(s) autor(es). Escrito em língua portuguesa, 
com título em letras maiúsculas e negrito;  

II - resumo do texto: resumo que precede o texto não devendo ultrapassar 6 (seis) 
linhas ou de 50 a 100 palavras. 

III - palavras-chave: indicação de palavras significativas do conteúdo do artigo, 
separadas entre si por ponto.  

b) elementos textuais  

I - composto por três partes: introdução, desenvolvimento e conclusão;  

II - digitado em formato A4, fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze) para 
todo o trabalho, inclusive elementos pré-textuais; margens esquerda e superior 3 
cm, e direita e inferior 2 cm, com espaçamento de 1,5 entre as linhas, justificado 
em ambas as margens, parágrafo recuado em 2 cm; excetuando-se as citações 
de mais de três linhas, notas de rodapé, referências, legendas das ilustrações e 
das tabelas. 

III - as citações: até 3 (três) linhas devem estar no corpo do texto entre aspas; a 
partir de 4 (quatro) linhas devem conter espaço simples, recuo à esquerda de 4 
(quatro) centímetros e fonte tamanho 11 (onze), sem aspas e letra Times New 
Roman; as referências de autores e obras devem ser completas em nota de 
rodapé; 

IV - as notas devem estar no rodapé da página.  

c) elementos pós-textuais  

I - referências: relação das fontes utilizadas pelo autor. As referências, ao final do 
trabalho, devem ser separadas entre si por um espaço simples em branco. 

 

 

 



4. DAS ÁREAS TEMÁTICAS:  

Item 7. Os trabalhos devem estar relacionados com as áreas de atuação do Ministério 
Público.  

 

5. DOS DEBATES NO AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM 

Item 8. Os artigos científicos recebidos pelo Ceaf serão disponibilizados no ambiente 
virtual de aprendizagem do Ministério Público, no endereço www.ead.mpba.mp.br, em 
fóruns de debates específicos para cada um deles, podendo participar os membros e 
servidores interessados. 

Item 9. O acesso ao ambiente virtual será feito com o mesmo usuário e senha utilizados 
no e-mail institucional. 

Item 10. Após os debates no ambiente virtual, para cada artigo, será escolhido um 
membro ou servidor que apresentará suas considerações sobre tal artigo na Semana do 
Ministério Público 2018. 

Item 11. Na dinâmica de apresentação dos artigos na Semana do Ministério Público, 
serão concedidos 7 (sete) minutos para cada autor expor a ementa do seu trabalho, 3 
(três) minutos para as considerações do membro ou servidor escolhido, conforme exposto 
no item 10, e 3 (três) minutos para as considerações finais do autor. 

Item 11. As discussões sobre os artigos serão realizadas no período de 20 de setembro 
a 20 de outubro de 2018. 

 

Salvador, 09 de agosto de 2018. 

 

JOSÉ RENATO OLIVA DE MATTOS 
Coordenador do Ceaf 

 

 


