
 REGRAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS/ RESENHAS – REVISTA DO TCE 

PIAUÍ 

 

PRAZO PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

De 08 de março a 06 de abril de 2018 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES  

 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. 

 Os artigos e resenhas enviados para seleção devem ser inéditos. 

 Título em português (e na língua original do artigo, para os textos escritos em língua 

estrangeira) e em inglês. 

 O título em português deve estar escrito sem negrito, centralizado e em letras caixa-baixa. 

O título em inglês e/ou na língua original do texto deve estar abaixo do título em 

português, em itálico, centralizado, em letra caixa-baixa. 

 Resumo e palavras-chave em português e em inglês (e na língua original do artigo). O 

resumo deve conter objetivo, método, resultados e conclusões da pesquisa, totalizando 

no máximo 250 palavras. O resumo em língua estrangeira deve ser uma versão fiel do 

resumo em português, assim como as palavras-chave em língua estrangeira. Ao final de 

cada resumo devem constar 03 a 06 descritores ou palavras-chave para indexação. 

 Texto (contendo introdução, desenvolvimento e conclusão, mesmo que os tópicos recebam 

designações diferentes). A estruturação do texto deve se adequar às exigências de um 

trabalho científico, contendo introdução, desenvolvimento, conclusão e referências 

alinhados à esquerda. 

 Formatação 

Fonte  

- Times New Roman 

- Resumo 10 

- Texto 12 



- Citação longa 10 

- Nota de rodapé 10 

- Títulos 

- Título do artigo 14 Caixa baixa - sem negrito 

- Títulos das partes do artigo - 12 Caixa baixa negrito 

- Subtítulos 12 Caixa baixa itálico 

- Sub-subtítulos 12 Caixa baixa normal 

 

Margens 

- esquerda: 3,0 cm 

- direita: 2,0 cm 

- superior: 3,0 cm 

- inferior: 2,0 cm 

 Os artigos deverão ter, no mínimo, 10, e, no máximo, 20 páginas, com   espaçamento 

entrelinha de 1,5. 

 CITAÇÕES 

As citações deverão estar em conformidade com a NBR 10520/2002 da ABNT. Os 

autores deverão certificar-se que as citações sejam devidamente referenciadas, 

observando a NBR 6023/2002. 

As citações deverão constar no próprio corpo do texto, conforme os exemplos abaixo. 

Citação direta 

Segundo Fulano (ano, página), “entende-se que ...” , ou “Entende-se que ...” 

(FULANO, ano, página). 

  

Citação indireta 

A teoria da ... (Cf. FULANO, ano, página), ou, 

A teoria da ... (FULANO, ano, página). 

 REFERÊNCIAS 

Ao final do artigo, o texto deverá conter lista de referências completas dos documentos 

utilizados pelo autor para seu embasamento teórico. 

As referências deverão estar em conformidade com a NBR 6023/2002 da ABNT, e 

apresentadas em ordem alfabética e alinhadas à esquerda. 

As obras poderão ser referenciadas em parte ou no todo, em formato impresso ou 

digital, conforme rege a NBR 6023/2002: 



EXEMPLOS: 

Monografias no todo 

GOMES, L. G. F. F. Novela e sociedade no Brasil. Niterói: EdUFF, 1998.  

MEY, Eliane Serrão Alves. Catalogação e descrição bibliográfica: contribuições a 

uma teoria. Brasília, DF: ABDF, 1987. Originalmente apresentada como dissertação 

de mestrado, Universidade de Brasília, 1986.Parte de monografia 

Monografia no todo em meio eletrônico 

ALVES, Castro. Navio negreiro. [S.l.]: Virtual Books, 2000. Disponível em: 

<http://www.terra.com.br/virtualbooks/freebook/port/Lport2/navionegreiro.htm>. 

Acesso em: 10 jan. 2002, 16:30:30. 

Artigo ou matéria de revista, boletim etc. 

CUNHA, Jatir Batista da. Legitimação ativa para exigir quitação. Revista do 

Tribunal de Contas da União, Brasília, v. 31, n. 83, p. 19-21, jan./mar. 2000. 

Trabalho apresentado em evento 

 

CONFLITO de interesses: como identificar e prevenir. In: ENCONTRO DE 

REPRESENTANTES SETORIAIS DA COMISSÃO DE ÉTICA PÚBLICA, 5., 2004, 

Brasília. Ética na gestão. Brasília : ESAF, 2004. p. 93-104. 

CABRAL, Analúcia Mota Vianna. Estudo de modelo de eficácia da gestão de obras 

públicas municipais. In: SIMPÓSIO NACIONAL DE AUDITORIA DE OBRAS 

PÚBLICAS, 7., 2002, Brasília. Disponível em: < >. Acesso em: 23 de mar. 2006. 

Teses e dissertações 

 

BUENO, H. Utilização da sala de situação de saúde no Distrito Federal. Brasília. 

Dissertação (Mestrado em Ciências da Saúde), Universidade de Brasília, Distrito 

Federal, 2003. 

Legislação 

BRASIL. Lei nº 11.474 , de 15 de maio de 2007. Diário Oficial da União, Brasília, 

DF, ano 144, nº 93, 16 maio 2007. Seção I, p.1. 

BRASIL. Lei Complementar nº 101, de 4 de maio de 2000. Estabelece normas de 

finanças públicas voltadas para a responsabilidade na gestão fiscal e dá outras 

providências. Brasília, DF, 2000. Disponível em: < >. Acesso em: 8 maio 2006. 



Jurisprudência 

BRASIL. Tribunal de Contas da União. Acórdão nº 016/2002-TCU-Plenário. Relator: 

Ministro Ubiratan Aguiar. Brasília, DF, 30 de janeiro de 2002. Diário Oficial de 

União, Brasília, DF, 15 de fev. 2002. 

 Cada autor receberá, sem nenhum ônus, 3 (três) exemplares do número da revista em que 

foi publicado o seu trabalho. 

 A REVISTA DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DO PIAUÍ não realiza 

cobrança de nenhuma taxa ou contribuição financeira em razão de submissão de artigos ou 

de seu processamento. 

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 que poderão reenviá-los à Revista, desde 

que efetuadas as modificações necessárias, dentro do prazo de submissão. 

1. A contribuição deverá ser original e inédita e não poderá estar em processo de avaliação 

em outra revista. 

2. O arquivo da submissão deverá está em formato Microsoft Word. 

3. O texto deverá ter espaçamento entre linhas de 1,5cm, margem superior e margem lateral 

esquerda de 3cm, margem inferior e margem lateral direita de 2cm, fonte estilo Times New 

Roman, tamanho 12, devendo ser incluído no corpo do artigo os gráficos, tabelas e diagramas, 

se for o caso. 

4. Demais formatações do trabalho, bem como as referências bibliográficas, devem 

obedecer às normas técnicas editadas pela ABNT.  

5. A submissão dos artigos à Revista do TCE/PI ou o aceite de convite para sua publicação, 

implica a anuência incondicional a todos os termos pelos autores, bem como a cessão total, 

irrevogável e gratuita dos direitos autorais a eles pertinentes. 

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

integralmente às normas editoriais.  

 

DA SELEÇÃO E JULGAMENTO DOS TRABALHOS  

1 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 serão submetidos à análise prévia da Equipe 

Editorial responsável por observar a adequação do trabalho aos critérios previstos nesse Edital 

e posteriormente serão encaminhados ao Conselho Editorial,  

 

2 O Conselho Editorial julgará os trabalhos quanto a coesão e coerência textual, conteúdo 

técnico e científico. 

 

3 Os trabalhos aprovados para publicação serão submetidos à revisão ortográfica e gramatical.  

4 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;  

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

conforme os parâmetros previstos no parágrafo anterior.  

 

DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

1 As opiniões emitidas em textos assinados são de inteira responsabilidade de seus autores.  

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

tampouco assinaturas.  

3 A distribuição dos exemplares se dará, prioritariamente, para todos os setores internos do 

Tribunal e para entidades e órgãos sob sua jurisdição.  

4 Não serão devidos direitos autorais ou qualquer remuneração aos autores pela publicação 

dos trabalhos na Revista, em qualquer tipo de mídia.  

  


