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Em continuidade a política de publicação, a Revista Escola da Magistratura do
Paraná, estará recebendo artigos para o volume 8, n. 1, 2019 da revista online.

Orientações e regulamento:

1. Os trabalhos encaminhados para a publicação deverão ser inéditos,
sendo de inteira responsabilidade dos autores.

2. Pode participar da seleção de artigos para a 8 v., n.1 da Revista da
EMAP:
● Todo aluno regularmente matriculado em 2019 na Escola da
Magistratura do Paraná, em qualquer dos Núcleos.
● Ex-alunos da Escola da Magistratura do Paraná, em qualquer dos
Núcleos.
● Professores da EMAP.
● Professores convidados.

3. Os temas para a 8ª edição da Revista terão concentração nas áreas de
Direito e disciplinas a afins.

4. Os participantes deverão respeitar as normas de elaboração de artigos

previstas no site da EMAP em biblioteca central, dentro de Normas e
utilizar o arquivo que está disponível e estruturado dentro das normas –
ESTRUTURA MODELO DO ARTIGO, para elaboração.

5. Conforme as normas o artigo deve ter no mínimo 5 laudas e no máximo

30 laudas, e seguir o formato de texto conforme as normas previstas.

6. Serão aceitos trabalhos realizados por no máximo 2 (dois) autores.

7. Os

artigos

deverão

ser

encaminhados

para

os

emails

biblioteca@emap.com.br e revista@emap.com.br.

8. Os interessados devem acessar a plataforma da revista e realizar o seu
cadastro: http://www.ead-emap.com.br/ojs/index.php/revistaemap.

9. Data limite para entrega dos artigos: os artigos serão avaliados

conforme ordem de submissão. Serão publicados 14 artigos na
próxima edição.

10. Os artigos serão avaliados por uma Comissão de Avaliação, indicados
pela Coordenação da Revista.

11. Os artigos aprovados pela Comissão de Avaliação serão publicados na
Revista da Emap (v. 8, n. 1), a ser lançada no mês de Junho/Julho.

12. Os direitos autorais dos artigos indicados para publicação serão
automaticamente cedidos à Escola da Magistratura do Paraná,
podendo a EMAP utilizar os artigos em qualquer de suas publicações,
através de qualquer meio de divulgação, impresso ou eletrônico.

13. Endereço para correspondência
Revista EMAP
Rua Ernani Santiago de Oliveira, 87, Centro Cívico, Curitiba, Paraná.
CEP: 80530-130
Email: revista@emap.com.br
Telefone: (41) 32546500

Atenciosamente,
Comissão de Editoração.

