
ESCOLA SUPERIOR DA MAGISTRATURA DO MARANHÃO

DIVISÃO DE BIBLIOTECA DA ESMAM

EDITORA EDIÇÕES ESMAM

 CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS

EDITAL N° 04/2016 – ESMAM/ EDITORA Edições ESMAM

A Escola Superior da Magistratura do Maranhão – ESMAM, por meio da Divisão de

Biblioteca e da Editora Edições Esmam, em parceria com a Vara  Especial de Violência

Doméstica e Familiar contra a Mulher de São Luís, comunica aos interessados que serão

recebidos,  no  período  de  17  de  julho  de  2017 a  23  de  outubro  de  2017,  propostas  de

trabalhos originais, desde que estejam de acordo com as orientações expressas no presente

Edital. 

1 DO OBJETIVO 

1.1 Incentivar a divulgação técnico-científica, em especial aquela de natureza inédita, como

forma  de  difundir  conhecimentos  relevantes  para  o  desenvolvimento  jurídico,  social  e

cultural do Estado do Maranhão em áreas do conhecimento da Ciência do Direito e estudos

afins;

1.2 Difundir conhecimentos relevantes sobre a temática VIOLÊNCIA DE GÊNERO.

2 DA INSCRIÇÃO

2.1 Os interessados deverão inscrever-se no período 17 de julho de 2017 a 23 de outubro de

2017, encaminhando seus trabalhos para o e-mail  bibliotecaesmam@tjma.jus.br, das 8h às

18h.

2.2 Os candidatos deverão enviar a seguinte documentação:

a) Artigo completo para publicação (em formato editável); 

 b) Cópia do RG e CPF;

2.3 Serão considerados os trabalhos enviados dentro do prazo referido no item 2.1
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3 DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DOS ARTIGOS 

3.1 As submissões de trabalhos podem ser de autoria individual ou coletiva.

3.2 Os textos deverão ser inéditos, conter entre 10 e 20 laudas.

3.3  Os  textos  deverão  ser  entregues  no  programa  Word  for  Windows  ou  compatível,

acompanhados de uma cópia em formato PDF, com espaçamento entre linhas de 1,5 (um e

meio), fonte Times New Roman e tamanho 12.

3.4  Só  serão  aceitos  os  trabalhos  que  tiverem  sido  revisados  por  um  profissional

notadamente da área de Letras, observando as normas da ABNT, principalmente as normas

NBR 6022 (Artigos Científicos) NBR6023(REFERÊNCIAS) e NBR 10520 (CITAÇÃO).

3.4.1 Textos não revisados de maneira adequada serão passíveis de reprovação.

3.5 Os trabalhos deverão apresentar  o texto com conteúdo definitivo,  não sendo aceitas

produções incompletas, nem posterior revisão.

3.6  Imagens,  tabelas  e  fotos  que  fazem  parte  do  texto  deverão  ser  identificadas  e

encaminhadas em anexo, em formatos JPEG ou TIFF, em escala 100% e com no mínimo

300 dpi de resolução.

3.7 Será permitido o envio de apenas um texto por autor(es).

4 DO PROCESSO DE SELEÇÃO E PUBLICAÇÃO 

4.1  Os  textos  serão  encaminhados  ao  corpo  de  consultores  ad  hoc  da  Editora  Edições

Esmam, especializado no assunto abordado pelo autor.

4.2 O parecer será submetido ao Conselho Editorial para classificação final.

4.3 Os autores serão informados, via e-mail, dos resultados das suas submissões.

4.4 As obras classificadas pelo Conselho Editorial serão encaminhadas para publicação.

4.5  Na  fase  de  publicação,  os  autores  devem ter  disponibilidade  para  cooperar  com a

Divisão de Biblioteca da Esmam na preparação dos originais e nas etapas de editoração.

4.6 A tiragem da publicação, resultante deste Edital, ficará a critério da Diretoria Geral da

Esmam.

4.7 Cada autor terá direito apenas a um exemplar da publicação resultante deste Edital.

5 DOS COMPROMISSOS DOS AUTORES 

5.1 A submissão dos  textos implica,  automaticamente,  na  cessão de direitos  autorais  de

publicação e para futuro download no site da Escola da Magistratura.



5.2 Quando o texto contiver fotos, imagens ou ilustrações é de total responsabilidade do(s)

autor(es) verificar e providenciar a cessão de eventuais direitos autorais já reservados dos

autores  originais,  arcando,  neste  caso,  com  as  despesas  financeiras  provenientes  do

pagamento desses direitos.

5.3 Uma vez o trabalho aprovado, o autor compromete-se com a Divisão de Biblioteca da

Esmam a:

a)  cumprir,  dentro  do  prazo  previsto,  todas  as  exigências  que  possam  ser  feitas  pelo

Conselho Editorial da Esmam; 

b) estar presente em todas as ocasiões em que for solicitado, na condição de autor da obra.

5.4 Não serão analisadas, durante o processo de seleção, as submissões que não cumprirem

as exigências desta Chamada.

5.5 Todas as notícias relacionadas a esta chamada, serão divulgadas no site da ESCOLA

Superior  da  Magistratura  do  Maranhão-ESMAM,  no  endereço  eletrônico

http://www.tjma.jus.br/esmam.

5.6  Outras  informações  e  esclarecimentos  poderão  ser  feitas  pelo  e-

mail:bibliotecaesmam@tjma.jus.br e pelos telefones 2353231/32278087, Ramais 202 e 203.

6 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1 Os casos omissos serão resolvidos pela Diretoria, Biblioteca e Conselho Editorial da

Esmam, em conjunto com a Vara  Especial  de  Violência  Doméstica  e  Familiar  contra  a

Mulher de São Luís.

6.2 A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em

parte,  seja  por  decisão  unilateral  da  Diretoria  da  Esmam,  seja  por  motivo  de  interesse

público  ou  exigência  legal,  em decisão  fundamentada,  sem que  isso  implique  direito  a

indenização ou reclamação de qualquer natureza.

São Luís (MA), 10 de julho de 2017. 

Des. Paulo Sergio Velten

Diretor da Escola da Magistratura 
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