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INSTRUÇÕES AOS AUTORES

Escopo e Política
A Revista do Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais publica artigos preferencialmente inéditos, nas
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. Os trabalhos devem apresentar
conteúdo técnico e científico.
Os artigos aprovados para publicação serão submetidos à revisão (ortográfica e gramatical) e à normalização
efetuadas pela equipe de revisores da Revista, segundo as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT), o vocabulário ortográfico da língua portuguesa e os manuais de redação.

Normas editoriais
Para ser submetido à avaliação o trabalho deverá conter:
1.
2.
3.
4.

5.
6.
7.
8.
9.

identificação do autor;
declaração de ineditismo;
autorização para publicação;
texto digitado no editor de texto Microsoft Word for Windows®, com espaçamento entre linhas de 1,5cm,
margem superior de 2,5cm, margem inferior de 2,5cm, margens laterais de 3cm, fonte estilo Arial ou
Times New Roman, tamanho 12, totalizando não mais que 30 e não menos que 12 páginas, devendo ser
incluídos no corpo do artigo os gráficos, tabelas e diagramas, se for o caso;
título com no máximo 190 caracteres;
resumo em português e em inglês com no máximo 500 palavras;
lista de palavras-chave em português e em inglês com no máximo 250 caracteres;
estrutura de artigo científico na forma definida pela ABNT;
referências bibliográficas.

*Os trabalhos redigidos em língua estrangeira (espanhol ou inglês) deverão conter o resumo e as palavras-chave em português
e na língua em que o texto estiver escrito.
Maiores informações sobre normas e procedimentos gerais para admissão, seleção e publicação de trabalhos no periódico
constam da Resolução n. 16/2010 do TCEMG.

159

