
 

CONCURSO DE ARTIGO CIENTÍFICO DO MPPI 

MINISTÉRIO PÚBLICO E SOCIEDADE: DIÁLOGOS SOBRE CIDADANIA E 

SEGURANÇA PÚBLICA 

EDITAL 

 

1. OBJETIVO 

O 1º Concurso de Artigo Científico, promovido pelo Ministério Público do Estado do Piauí, é 

direcionado aos Estudantes Universitários do Município de Parnaíba e visa aproximar a sociedade, 

representante pelos graduandos, ao Ministério Público, propondo a elaboração e produção de artigo 

científico acerca do tema “Ministério Público e Sociedade: Diálogos sobre Cidadania e Segurança 

Pública.” e publicação dos cinco primeiros artigos vencedores pelo Ministério Público do Estado do 

Piauí. 

Nesse contexto, objetiva: 

 Incentivar os estudos e a pesquisa, contemplando as temáticas que serão discutidas no II 

Encontro Regional do Ministério Público do Estado do Piauí; 

 Contribuir para elaboração do pensamento crítico e empoderamento social; 

 Fortalecer e divulgar a missão e atuação do Ministério Público do Estado do Piauí; 

 Estreitar e fortalecer o relacionamento do Ministério Público e Sociedade, de modo a propiciar 

uma maior proximidade entre ambos. 

2. CRONOGRAMA 

2.1. Constituição da comissão julgadora: de 11 de junho a 14 de junho 

2.2. Inscrições: de 15 de junho a 15 de setembro 

2.3. Avaliação dos artigos: de 15 de setembro a 28 de setembro 

2.4. Divulgação dos resultados: 01 de outubro de 2018 

2.5. Visita guiada ao MPPI na cidade de Teresina: no período de novembro de 2018, em data a ser 

definida. 

2.5 Publicação dos artigos: dezembro de 2018 

3. COMISSÃO JULGADORA 

3.1. A comissão julgadora será composta por um membro, representante dos procuradores; um 

membro representante dos promotores, escolhidos pelo Procurador Geral de Justiça; por um 

representante da Corregedoria; um representante do CEAF; 01 (um) membro indicado pela 

Associação Piauiense do Ministério Público; 01 (um) servidor escolhido pelo Procurador Geral de 

Justiça, 01 (um) representante indicado pela Universidade Federal do Piauí; 01 (um) representante 

indicado pela Universidade Estadual do Piauí; 01(um) representante indicado pelo Poder Judiciário 



do Estado do Piauí e 01 (um) representante indicado pela OAB-PI. 

 

4. REGULAMENTO 

4.1. O 1º Concurso de Artigo Científico do Ministério Público do Estado do Piauí, destina-se a todos 

os Estudantes Universitários do Município de Parnaíba, que estiverem, na data da inscrição, 

matriculados a partir do 4º Período e tiverem participado do II Encontro Regional. 

4.2. Os artigos inscritos devem ser inéditos e manter conexão com a temática do II Encontro Regional 

do Ministério Público: Cidadania e Segurança Pública. 

4.3. O candidato interessado em participar deverá enviar o artigo em arquivo LibreOffice Write ou 

Microsoft Word, através da área restrita do site: www.mppi.mp.br , sem identificação de autor (se 

houver identificação de autor no corpo do texto, o artigo será imediatamente desclassificado). A única 

identificação deve ser o pseudônimo do autor. Na área restrita do site também haverá um local para 

identificação da autoria do trabalho: nome completo, qualificação acadêmica, qualificação 

profissional, endereço e e-mail. 

4.4. Serão premiados os 5(cinco) melhores artigos selecionados pelas bancas julgadoras. Os artigos 

selecionados deverão obedecer aos seguintes critérios de avaliação: 

 Redigidos em português; 

 Conter de 10 a 20 laudas; 

 Formato: LibreOffice Write ou Microsoft Word, das extensões “odt” ou “docx”; 

 Fonte: times new roman; 

 Parágrafos justificados, salvo o título do artigo e a autoria; 

 Margens: superior: 3 cm, inferior: 2 cm, esquerda: 3 cm e direita 2 cm. 

Quanto a estrutura deve ser: 

 Título do artigo: centralizado, caixa alta, fonte 14 e em negrito, não deve constar no texto    

indicação de autoria; 

 Resumo seguido de 3 a 5 palavras-chave, separadas por ponto; 

 Título, resumo e palavras-chave em inglês; 

 Corpo do texto: deve conter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências. 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 devem ser de 1,5 linha. Os títulos secundários devem ser 

redigidos em caixa baixa, fonte 12 e em negrito. Os títulos terciários devem ser redigidos em caixa 

baixa, fonte 12 e em itálico; 

 Referências devem seguir as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). 

4.5. Podem concorrer apenas os alunos que estão cursando a partir do 4º módulo do curso de Direito, 

regularmente matriculados. 

http://www.mppi.mp.br/
http://www.mppi.mp.br/


4.6. A comissão científica avaliará os trabalhos observando critérios como: originalidade; relevância; 

consistente contribuição teórica; consistência e rigor na abordagem teórico-metodológico e 

formatação de acordo com as orientações citadas neste regulamento. A revisão linguística e 

ortográfica é de responsabilidade exclusiva dos autores.  

4.7. Somente serão aceitos um artigo científico por candidato, de forma individual. 

5. PREMIAÇÃO 

5.1. A comissão julgadora premiará (5) cinco trabalhos 

1º Lugar: 

2º Lugar: 

3º Lugar: 

4º Lugar: 

5º Lugar: 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

6.1. A inscrição do artigo implica na aceitação pelo autor ou autores de todas as exigências e 

disposições deste Edital, acarretando em desclassificação o não cumprimento de quaisquer dos seus 

dispositivos. 

6.2. Os participantes do Concurso autorizam, automaticamente, o Ministério Público do Estado do 

Piauí, sem ônus, a editar, publicar, reproduzir e divulgar, por meio de jornais, revistas, livros, 

televisão, rádio e internet, vídeo, ou outro recurso audiovisual, suas imagens e vozes e o conteúdo 

dos artigos premiados, total ou parcialmente, em qualquer época e a seu critério; 

6.3. Os candidatos são responsáveis pela autoria e conteúdo do trabalho submetido. 

6.4. Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pela Comissão Organizadora composta julgadora. 

 

 

 

Teresina, 27 de abril de 2018. 

 

 

Cleandro Alves de Moura 

Procurador-Geral de Justiça. 

 


