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MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 

ESCOLA SUPERIOR DO MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO 
ASSESSORIA TÉCNICA DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA E LOGÍSTICA

EDUCACIONAL

EDITAL ACADÊMICO Nº 063/2019

ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO PERSPECTIVAS DE GÊNERO E O SISTEMA DE
JUSTIÇA BRASILEIRO 

Dispõe sobre a seleção de artigos para a publicação Perspectivas de gênero e o sistema de justiça brasileiro
para o exercício de 2019.

 

O Diretor-Geral da Escola Superior do Ministério Público da União (ESMPU) comunica a
abertura de processo seletivo de artigos para a publicação Perspectivas de gênero e o sistema de
justiça brasileiro, exercício de 2019, conforme normas estabelecidas neste edital.

1 Objeto

As publicações editadas pela ESMPU objetivam reunir e disseminar conhecimentos relevantes para
qualquer dos ramos do Ministério Público da União e para a sociedade como um todo, produzidos
por membras, membros, servidoras e servidores do MPU ou, ainda, por colaboradoras e
colaboradores externos à instituição, e que servirão como fonte para pesquisas posteriores.

1.1 Contextualização

Ao longo de 2018, ocorreram várias iniciativas para abordar as relações de gênero em diferentes
instituições ligadas ao sistema de justiça, em especial no Ministério Público. No âmbito da ESMPU,
foi elaborado plano de ação para incorporar a perspectiva de gênero nas atividades institucionais. O
diagnóstico inicial mostrou a desigualdade de participação entre mulheres e homens na
Administração e nas atividades de ensino-aprendizagem, em desfavor das mulheres. Foram então
propostas medidas que, no seu conjunto, buscam contribuir para apoiar a paridade entre mulheres e
homens no MPU. Entre essas medidas, registre-se a criação de linha de pesquisa de caráter
transversal sobre o tema de gênero. Outrossim, a participação de mulheres nas atividades da Escola
foi estimulada por meio da regionalização das atividades acadêmicas da Escola, da ampliação de
oferta de cursos a distância (EAD) e da atenção para assegurar a presença de mulheres como
orientadoras, capacitadoras e nas referências bibliográficas.

Essas medidas encontraram reforço em atuações do Conselho Nacional do Ministério Público
(CNMP) como, por exemplo, a pesquisa “Cenários de Gênero” que revelou a baixa participação das
mulheres nos espaços de poder da Administração e a audiência pública para discutir a equidade da
participação de mulheres em eventos jurídicos. Ainda no ano de 2018, com o apoio da ESMPU, e
por iniciativa da Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, o Ministério Público Federal
realizou a 1a Conferência de Procuradoras da República. O encontro representou um marco na
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história da instituição por ter sido a primeira vez em que o MPF mobilizou-se para debater o assunto
internamente, resultando em uma série de propostas aprovadas em plenária com vistas a promover a
igualdade de gênero no MPF. No segundo semestre de 2018, o Ministério Público do Trabalho
empreendeu iniciativa semelhante e, inclusive, editou Política de Igualdade. Para 2019, estão
previstas conferências similares no Ministério Público Militar e no Ministério Público do Distrito
Federal e Territórios.

Tamanho foi o sucesso alcançado pela iniciativa, que a Procuradora-Geral da República, na
qualidade de Presidente do CNMP, convocou o órgão a replicar, ao longo do primeiro semestre de
2019, o modelo das conferências no âmbito dos Ministérios Públicos estaduais, no formato de 5
conferências regionais de Promotoras e Procuradoras de Justiça.  

No MPF, o debate sobre a discriminação de gênero foi introduzido com mais organicidade a partir da
adesão ao Programa de Equidade de Gênero e Raça da então Secretaria de Políticas para as Mulheres
do Governo Federal. Como resultado dos planos de ação elaborados por Comitê Gestor de Gênero e
Raça, o MPF conta com ficha perfil atualizada anualmente e continuamente aperfeiçoada e com 18
comissões/comitês locais. A Associação Nacional dos Procuradores da República (ANPR)
incorporou o tema em sua pauta, inclusive quanto à diversidade sexual e de gênero.

Debates similares vêm ocorrendo na OAB, nas Defensorias Públicas da União e dos Estados e no
Judiciário, por meio de iniciativas como a da Comissão Ajufe Mulheres, que busca combater o
preconceito de gênero no trabalho e incentivar a criação de políticas públicas que aumentem a
participação do público feminino nas instituições do sistema de justiça e também mudanças amplas
que abarquem todos os segmentos da sociedade.

1.2 Tema

A publicação Perspectivas de gênero e o sistema de justiça brasileiro tem por objetivo não apenas
registrar esse movimento histórico de debate interno sobre questões de gênero no sistema de justiça
brasileiro como também refletir acerca de questões como fatores que permitiram o surgimento
deste movimento de debate sobre questões de gênero no sistema de justiça brasileiro; impacto e
resultados concretos desses debates no funcionamento do sistema de justiça (tanto do ponto de
vista interno como do ponto de vista externo); e execução das medidas propostas e perspectivas
para o futuro.

2 Requisitos

2.1 Serão aceitos para fins de publicação textos originais inéditos, textos adaptados de monografias
ou resumos de dissertações e teses, entre outros considerados pertinentes pela Instituição, conforme
Regulamento de Publicações da ESMPU, disponível em <http://escola.mpu.mp.br/a-escola/atos-
normativos/regulamentos/regulamento-de-publicacoes>.

2.1.1 Não serão recebidos para análise os trabalhos em formato e linguagem próprios de
monografia, tese ou dissertação. As autoras e os autores deverão proceder à adaptação de
seus trabalhos para o formato de artigo antes de submetê-los à apreciação.

2.1.2 As palestras proferidas em atividades acadêmicas realizadas pela Escola ou por seus
Núcleos somente serão apreciadas se as (os) palestrantes apresentarem os respectivos textos
no formato de artigo.

2.2 As opiniões emitidas pelas (os) articulistas são de sua exclusiva responsabilidade, não
representando, necessariamente, o pensamento da ESMPU.
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2.3 O atendimento aos requisitos acima listados não exime o artigo da análise da Câmara Editorial
da ESMPU nem lhe garante aprovação pelo Colegiado aludido.

3 Período de apresentação dos artigos

3.1 As (os) articulistas poderão apresentar os artigos até 13 de maio de 2019.

4 Procedimento

4.1 As propostas deverão ser enviadas por intermédio de formulário próprio, disponível no link
<http://escola.mpu.mp.br/publicacoes/apresentacao/como-publicar>, com todos os campos
preenchidos e com os originais do artigo anexados, obrigatoriamente, em formato .doc.

5 Das normas para apresentação de originais

5.1 Os originais deverão ser apresentados somente em formato .doc, ter, no máximo, 30 páginas e
estar em conformidade com as normas editoriais deste edital.

5.2 Os títulos dos artigos deverão ser sintéticos.

5.3 O artigo deverá conter resumo de 100 a 250 palavras e  de 6 a 8 palavras-chave, ambos em
língua portuguesa e em língua inglesa, preferencialmente.

5.3.1 A ESMPU não procederá à inserção de sumário, resumo ou palavras-chave, tanto em
língua portuguesa quanto em língua estrangeira, sendo estes de inteira responsabilidade das
autoras e dos autores.

5.4 O corpo do trabalho deverá ser organizado segundo um encadeamento lógico, contendo
minicurrículo da autora ou do autor, sumário, introdução, desenvolvimento, conclusões e referências
bibliográficas.

5.5 O minicurrículo deverá apresentar somente a titulação acadêmica e a ocupação profissional mais
atual.

5.6 As referências bibliográficas, citações e notas de rodapé deverão estar uniformizadas de acordo
com as Normas da ABNT – NBR 6023, NBR 10520.

5.7 As referências bibliográficas deverão constar apenas no final do artigo. Não serão aceitas
referências completas em notas de rodapé.

5.8 As citações devem ser indicadas no texto pelo sistema de chamada autor-data (item 6.3 da NBR
10520).

5.9 Deve-se utilizar o sistema numérico apenas e exclusivamente para notas explicativas.

5.10 As tabelas, as figuras e os gráficos deverão ser numerados sequencialmente por todo o texto.

6  Da análise dos textos
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6.1 Os textos serão avaliados e selecionados pela Câmara Editorial da ESMPU, sem identificação
das (os) proponentes.

6.2 Da deliberação da Câmara Editorial será dada publicidade.

7 Disposições gerais

7.1 Os direitos de publicação dos artigos selecionados serão reservados à ESMPU.

7.2 As autoras e os autores dos artigos selecionados, quando solicitado, deverão encaminhar ao
endereço eletrônico <conselhoeditorial@escola.mpu.mp.br> o formulário de “Cessão de Direitos
Autorais e Autorização para Publicação em Meio Eletrônico”, devidamente preenchido e assinado.

7.3 Os artigos constantes da publicação Perspectivas de gênero e o sistema de justiça brasileiro
poderão ser reproduzidos, total ou parcialmente, nas modalidades física ou eletrônica, desde que
citada a fonte.

7.4 A publicação dos textos não implicará remuneração às autoras e aos autores ou qualquer outro
encargo atribuído à ESMPU.

 7.5 Eventuais dúvidas serão dirimidas pelo endereço eletrônico
<conselhoeditorial@escola.mpu.mp.br>.

8 Cronograma

ETAPAS PRAZOS

Apresentação de artigos Até 13 de maio de 2019

Análise dos artigos pela Câmara
Editorial De 15 de maio a 28 de junho de 2019

Divulgação dos artigos selecionados A partir de 1º de julho de 2019

 

Brasília, 8 de março de 2019.

 

João Akira Omoto

Procurador Regional da República

Diretor-Geral da ESMPU

 
Documento assinado eletronicamente por João Akira Omoto, Diretor-Geral da ESMPU, em
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08/03/2019, às 12:59 (horário de Brasília), conforme a Portaria ESMPU nº 21, de 3 de março de 2017.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
https://sei.escola.mpu.mp.br/sei/autenticidade informando o código verificador 0145574 e o código
CRC 40C245C3.
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