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CHAMADA DE ARTIGOS 

 

O Tribunal de Contas do Estado do Piauí, por meio da Escola da Gestão e 

Controle, realiza a chamada de artigos para a revista 2021 do TCE/PI. 

 

1 Das disposições preliminares 

1.1 Período de submissão de artigos: de 12 de abril a 26 de maio de 2021; 

1.2 Os artigos poderão ser submetidos em português, inglês ou espanhol; 

1.3 Os artigos deverão ser originais e inéditos, não sendo considerada quebra de 

ineditismo a inclusão/ apresentação de parte ou de versão preliminar do mesmo em 

anais de eventos; 

1.4 Os artigos não poderão ser submetidos à avaliação simultânea em outros 

periódicos; 

1.5 Preferencialmente, os artigos deverão tratar sobre temas transversais à 

Administração pública e controles da administração, políticas públicas, auditoria e 

governança, gestão de risco e transparência, direito público, ciência política, 

contabilidade e economia do setor público. 

 

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: 

2.1. Os artigos deverão ser encaminhados pelo(s) próprio(s) autor(es) para o e-mail 

revista@tce.pi.gov.br até o dia 26 de maio de 2021, às 23h59 (Horário de Brasília). 

2.2. O(s) autor(es) deverá(ão) preencher o formulário de autorização para 

publicação na revista TCE/PI 2021, o mesmo deverá ser assinado por todos os 

autores e encaminhado juntamente com o artigo, conforme item 2.1 deste edital.  

2.3. Será enviada mensagem para o endereço eletrônico do(s) autor(es), 

confirmando o recebimento do artigo. 
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2.4. A Revista não se obriga a publicar os trabalhos a ela enviados, inclusive 

aqueles que atendam integralmente às normas editoriais. 

3 Da política editorial 

3.1. Os artigos serão recebidos pela Equipe Editorial, que avaliará preliminarmente 

a adequação aos requisitos da linha editorial; 

3.2. A Equipe Editorial poderá devolver aos autores os artigos que não estiverem 

em acordo com os requisitos exigidos; 

3.3. Não será aceito, na mesma edição mais de um artigo de um autor; 

3.4. O procedimento para seleção e aprovação, pelo Conselho Editorial, dos 

trabalhos obedecerá: 

a. à análise crítica de pelo menos um avaliador por trabalho; 

b. ao prazo não superior a 10 (dez) dias úteis para emissão dos pareceres 

avaliativos, a ser contado a partir do recebimento do trabalho, por via eletrônica, 

pelo membro do Conselho Editorial; 

c. ao método de análise cega, com garantia do anonimato do autor, bem como 

dos avaliadores. 

d. O Conselho Editorial avaliará os trabalhos quanto ao conteúdo técnico-

científico, coesão/ coerência, atualidade e pertinência do trabalho submetido. 

3.5. Os trabalhos selecionados para publicação serão submetidos à revisão 

ortográfica e gramatical; 

3.6. A revisão será pautada pelas regras da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT) e por manuais de redação, normalização de publicações técnico-

científicas, vocabulário ortográfico da língua portuguesa e dicionário prático de 

regência verbal e nominal; 

3.7. Ao submeter o trabalho à publicação na Revista do TCE/PI, o autor tacitamente 

aceita a realização da revisão, conforme os parâmetros previstos nos itens 

supramencionados. 
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4 Dos requisitos de padronização dos artigos 

4.1. A estruturação do texto dos artigos deverá se adequar às exigências de um 

trabalho científico, contendo: introdução, desenvolvimento, considerações finais e 

referências; 

4.2. Sugere-se a seguinte estruturação do texto: título no idioma do artigo, título em 

inglês, resumo, palavras-chave, abstract, keywords, introdução, fundamentação 

teórica, métodos de pesquisa, análise e discussão dos resultados, considerações 

finais e as referências; 

4.3. O trabalho deverá ser escrito em linguagem clara e objetiva, deve-se evitar o 

uso de linguagem coloquial, bem como jargões da área técnica sem a devida 

explicação; 

4.4. O texto deverá esta em acordo com as normas da ABNT (NBRs 6022/2018, 

6023/2018, 6024/ 2012, 6028/ 2003 e 10520/ 2002) 

4.5. Os artigos deverão ter, no mínimo, 10 e, no máximo 20 páginas, incluindo 

quadros, tabelas, gráficos, dentre outros e referências; 

4.6. O número máximo permitido de autores por artigo é 3 (três), não sendo possível  

inclusão e/ou substituição na autoria após a submissão do artigo para seleção; 

4.7. A fundamentação teórica do trabalho deverá ser consistente, tendo como fontes 

de informações, bibliografia e periódicos nacionais e internacionais renomados na 

área de conhecimento; 

4.8. O título do artigo deverá ter no máximo 20 (vinte) palavras, devendo ser 

apresentado em seu idioma original e em inglês, escrito em letras caixa-baixa, em 

negrito e centralizado. O título em inglês deverá constar logo abaixo do título no 

idioma original; 

4.9. O resumo na língua original deverá conter no mínimo 150 e, no máximo 250 

palavras, compreendendo o objetivo, procedimentos metodológicos, resultados e 

considerações finais, e indicação de 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave; 
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4.10. O resumo em inglês (abstract) deverá vir logo em seguida ao resumo, devendo 

ser a tradução fiel do resumo no idioma original do artigo, assim como as palavras-

chave (keywords); 

4.11. O trabalho deverá ser submetido em formato Microsoft Word; 

4.12. A identificação de autoria do artigo deverá ser removida do arquivo e da opção 

“Propriedades”, antes da submissão, de acordo com o processador de texto utilizado. 

4.13. O texto deverá ser escrito em fonte Times New Roman, tamanho 12, com 

espaçamento simples e alinhamento justificado; 

4.14. O layout da página deverá ser feito em papel A4, com margens superior e 

esquerda com 3cm e margens inferior e direita com 2 cm. Os parágrafos e recuo 

especial da primeira linha é de 1,25 e não há espaçamento entre eles; 

4.15. As seções do trabalho deverão ser escritas em caixa alta, os subtítulos em 

caixa baixa, ambas em negrito e com numeração arábica correspondente; 

4.16. As seções do artigo deverão ser escritas em caixa alta e os subtítulos em caixa 

baixa, ambos em negrito, obedecendo a NBR 6024/2012, da ABNT, referente à 

numeração progressiva. Obrigatoriamente, todas as seções deverão conter um texto 

relacionado a elas; 

4.17. O resumo, abstract, notas de roda pé, citações longas e ilustrações, deverão 

constar no corpo do texto, escritos em fonte tamanho 10; 

4.18. A identificação das ilustrações deverá aparecer na parte superior precedida da 

palavra designada (tabela, figura, quadro, gráfico, dentre outros), seguida de seu 

número de ordem de ocorrência no texto, em algarismos arábicos, travessão e do 

respectivo título. A indicação da fonte consultada, mesmo que seja uma produção 

do(s) próprio(s) autor(es), é obrigatória, bem como as legendas, notas e outras 

informações necessárias à sua compreensão, se houver. 

4.19. A definição da(s) ilustração(ões) deverá estar em alta qualidade para 

visualização e leitura; 

4.20. Negritos deverão ser utilizados apenas em títulos e subtítulos; 
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4.21. Palavras estrangeiras deverão ser grafadas em itálico, enquanto neologismos 

ou acepções incomuns entre “aspas”. 

4.22. As citações e referências deverão seguir as normas da ABNT, sendo 

cuidadosamente conferidas pelo(s) autor(es) e suas fontes precisarão constar do 

próprio corpo do texto, conforme os exemplos seguintes: 

4.22.1.  Citação direta 

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

(FULANO, ano, página). 

4.22.2. Citação indireta (exclui-se apenas a numeração da página) 

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

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

4.22.3. Citação de diferentes autores: 

Ex.: Texto...(LAKATOS; MARCONI, 2010; BARDIN, 2008; OLIVEIRA et al., 2012). 

4.23. As referências deverão estar em conformidade com a NBR 6023/2018 da 

ABNT, e apresentadas em ordem alfabética e alinhadas à esquerda. 

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

impresso ou digital, conforme os exemplos abaixo, conforme rege a NBR 6023/2018: 

 
Monografias no todo: 
LUCK, Heloisa. Liderança em gestão escolar. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 

 
Parte de monografia: 
SANTOS, F. R. A colonização da terra do Tucujús. In: SANTOS, F. R. História do 
Amapá, 1º grau. 2. ed. Macapá: Valcan, 1994. p. 15-24. 

Monografia no todo em meio eletrônico: 
BAVARESCO, Agemir; BARBOSA, Evandro; ETCHEVERRY, Katia Martin (org.). 
Projetos de filosofia. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: http 
://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf. Acesso em: 21 ago. 2011. 

Parte de monografia em meio eletrônico: 
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO 
NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional 
do Câncer, 2010. Disponível em: 
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http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definic
ao. Acesso em: 18 mar. 2010. 

Publicação periódica: 
REVISTA BRASILEIRA DE GEOGRAFIA. Rio de Janeiro: IBGE, 1939- . ISSN 0034-
723X. Trimestral. Absorveu Boletim Geográfico, do IBGE. Índice acumulado, 1939-
1983. 

Artigo ou matéria de revista, boletim etc.: 
DOREA, R. D.; COSTA, J. N.; BATITA, J. M.; FERREIRA, M. M.; MENEZES, R. V.; 
SOUZA, T. S. Reticuloperitonite traumática associada à esplenite e hepatite em 
bovino: relato de caso. Veterinária e Zootecnia, São Paulo, v. 18, n. 4, p. 199-202, 
2011. Supl. 3. 

Artigo ou matéria de revista, boletim etc., em meio eletrônico: 
SILVA, M. M. L. Crimes da era digital. Net, Rio de Janeiro, nov. 1998. Seção Ponto 
de Vista. Disponível em: http://www.brazilnet.com.br/contexts/brasilrevistas.htm. 
Acesso em: 28 nov. 1998. 

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. 
 
Legislação em meio eletrônico: 
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. 
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5 Disposições finais 

5.1 Ao submeter artigo para avaliação, o(s) autor(es) se responsabiliza(m) pela 

garantia de originalidade e ineditismo, bem como pela eventual prática de plagio que 

possa ser detectada durante a análise do trabalho; 

5.2 A submissão dos artigos ou o aceite de convite para sua publicação implica a 

anuência incondicional a todos os termos previstos neste edital, bem como a cessão 

total, irrevogável e gratuita dos direitos autorais a ele(s) pertinentes; 

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

anúncios, tampouco assinaturas; 

5.4 O Tribunal de Contas do Estado do Piauí não se responsabiliza pelas opiniões, 

ideias e conceitos emitidos nos artigos, por serem de inteira responsabilidade de 

seu(s) autor(es), não significando necessariamente o ponto de vista do TCE/PI. 

5.5 O TCE/PI analisará o cumprimento pelo(s) o(s) autor(es) de todas as disposições 

previstas neste edital. O(s) autor(es) serão informados do resultado quanto à 

aprovação do artigo via e-mail; 

5.6 Eventuais dúvidas poderão ser dirimidas por meio do endereço eletrônico 

revista@tce.pi.gov.br 

5.7 Os casos omissos serão resolvidos pelo TCE/PI. 
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FORMULÁRIO DE AUTORIZAÇÃO  

PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA DO TCE-PI 2021 

Nome:  

 

 

Endereço:  

 

 

Endereço 
eletrônico: 

 

Telefone:  

Qualificação 
acadêmico-
profissional: 

 

 

 

Título do 
artigo: 

 

 

Informação 
acerca do 
ineditismo: 

 

Autorização 
de 
publicação:  

 


