
 

EDITAL DA REVISTA TCE-PI 2017 

 

 

PRAZO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

1- De 21 de março a 20 de abril de 2017 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

2- A Revista do Tribunal de Contas do Estado do Piauí, periódico editado anualmente, 

publicará, prioritariamente:  

a) artigos das seguintes áreas de conhecimento: Direito Público, Filosofia do 

Direito, História do Direito, Teoria Geral do Direito, Ciência Política, Sociologia 

Jurídica, Administração Pública, Contabilidade Pública, Ciências Econômicas, 

Ciências Atuariais e Psicologia aplicada aos Recursos Humanos;  

b) decisões, pareceres e relatórios técnicos do Tribunal;  

c) estudos sobre a jurisprudência do Tribunal;  

d) entrevistas e notícias pertinentes às atividades do Tribunal;  

e) artigos elaborados por membros ou servidores do Tribunal para divulgação do 

trabalho técnico, jurídico ou científico realizado por órgãos do Tribunal.  

 

3- Os trabalhos para publicação na Revista deverão ser preferencialmente inéditos no 

Brasil.  

a) Trabalho anteriormente veiculado em formato de conferência, proferida em 

evento acadêmico, será considerado inédito para efeito deste artigo, devendo 

estar devidamente identificado como tal quando de sua submissão à Revista, 

bem como por ocasião de sua publicação.  

4- Para ser submetido à avaliação, o trabalho deverá:  

a) ser enviado para o endereço eletrônico <revista@tce.pi.gov.br>, acompanhado 

de formulário em folha avulsa, do qual constará autorização para publicação, 

identificação do autor e declaração acerca do ineditismo;  

   

Estado do Piauí  

Tribunal de Contas 



b) ser digitado no editor de texto Microsoft Word for Windows, com espaçamento 

entre linhas de 1,5cm, margem superior e margem lateral esquerda de 3cm, 

margem inferior e margem lateral direita de 2cm, fonte estilo Arial ou Times 

New Roman, tamanho 12, totalizando não mais que 20 e não menos que 12 

páginas, devendo ser incluído no corpo do artigo os gráficos, tabelas e 

diagramas, se for o caso;  

c) conter título com, no máximo, 190 caracteres;  

d) conter resumo em português e em inglês com no mínimo 150 caracteres e no 

máximo, 400 caracteres;  

e) conter lista de palavras-chave em português e em inglês com, no máximo, 60 

caracteres; 

f) possuir estrutura de artigo científico na forma definida pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).  

g) Para efeito deste artigo, o número de caracteres é computado sem se considerar 

os espaços.  

h) Demais formatações do trabalho, bem como as referências bibliográficas, devem 

obedecer às normas técnicas editadas pela ABNT.  

i) O formulário referido no inciso I deste artigo ficará disponível no portal do 

Tribunal, endereço <www.tce.pi.gov.br>, na seção destinada à Revista. 

j) Os artigos podem ter no máximo 5 (cinco) autores.  

 

5- A Revista não se obriga a publicar os trabalhos a ela enviados, inclusive aqueles que 

atendam integralmente às normas editoriais.  

a) Os trabalhos que não se adequarem às normas editoriais constantes item 3, serão 

devolvidos aos seus autores, que poderão reenviá-los à Revista, desde que 

efetuadas as modificações necessárias.  

 

DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS  

6- O procedimento para seleção e aprovação, pelo Conselho Editorial, dos trabalhos 

obedecerá:  

a) ao método de análise cega, com garantia do anonimato do autor, bem como dos 

avaliadores;  

b) à análise crítica de pelo menos um avaliador por trabalho;  



c) ao prazo não superior a sete dias úteis para emissão dos pareceres avaliativos, a 

ser contado a partir do recebimento do trabalho, por via eletrônica, pelo membro 

do Conselho Editorial.  

d) Os trabalhos enviados para publicação, antes de serem encaminhados ao 

Conselho Editorial, serão submetidos à análise prévia da Revista a qual 

observará os critérios estabelecidos pelos artigos itens 2, 3 e 4 deste Edital.  

 

7- O Conselho Editorial julgará os trabalhos quanto ao conteúdo técnico e científico.  

 

8- Os trabalhos aprovados para publicação serão submetidos à revisão ortográfica e 

gramatical efetuada pela equipe de revisores da Revista.  

9- A revisão se pautará pelas regras da ABNT e por manuais de redação, normalização 

de publicações técnico-científicas, vocabulário ortográfico da língua portuguesa e 

dicionário prático de regência verbal e nominal;  

10- Ao submeter o trabalho à Revista, o autor tacitamente aceita a realização da revisão, 

conforme os parâmetros previstos no parágrafo anterior.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

11- As opiniões emitidas em textos assinados são de inteira responsabilidade de seus 

autores.  

12- A distribuição da Revista é dirigida e gratuita, não sendo comercializados anúncios, 

tampouco assinaturas.  

13- A distribuição dos exemplares se dará, prioritariamente, para todos os setores 

internos do Tribunal e para entidades e órgãos sob sua jurisdição.  

14- Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração aos autores pela 

publicação dos trabalhos na Revista, em qualquer tipo de mídia.  

15- Os autores de artigos publicados na Revista, assim como os entrevistados, receberão 

05 (cinco) exemplares da edição da qual tenham participado.  

 

 

 

 


