Escola Judiciária Eleitoral
Tribunal Superior Eleitoral

Revista Eletrônica EJE
Convocação de textos para publicação

1. A Escola Judiciária Eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (EJE/TSE) está recebendo
textos para publicação na Revista Eletrônica EJE.

2. A Revista Eletrônica EJE é um periódico bimestral, publicado na página eletrônica da
EJE/TSE

(www.tse.jus.br/institucional/escola-judiciaria-eleitoral),

destinado

a

promover atualização de informações àqueles não especializados na área do direito e
interessados nas questões jurídicas e temáticas eleitorais, explicando a matéria
eleitoral de forma simplificada e incentivando a discussão e a divulgação do assunto à
sociedade, com foco especial no eleitor.

3. Os textos deverão ser submetidos à apreciação da EJE/TSE mediante envio para o
endereço eletrônico eje.tse@tse.jus.br, a qualquer tempo.

4. Tendo em vista a existência de limite de quantidade de artigos em cada edição, e
considerando a periodicidade bimestral da revista, caberá à EJE/TSE definir em qual
edição o texto aprovado será publicado.

5. A temática a ser abordada é: Direito Eleitoral, processo eleitoral, eleições,
democracia e cidadania.

6. Os autores deverão informar breve currículo, contendo nome completo, área de
formação, profissão exercida ou cargo ocupado atualmente, bem como órgão em que
trabalha. No caso de estudantes, informar nome do curso e instituição de ensino.
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7. Os textos deverão atender aos seguintes requisitos:
a. Linguagem bem simples, de fácil entendimento;
b. Clareza e objetividade na redação;
c. Máximo de 03 (três) páginas, utilizando fonte Times New Roman 12 e
espaçamento 1,5 cm;
d. Quando forem mencionados termos técnicos, é necessário colocar, no próprio
texto, uma breve definição, para permitir a sua compreensão pelos leitores;
e. Deve-se evitar a transcrição de trechos da legislação;
f. Deve-se primar pela impessoalidade, evitando-se juízo de valor ou emitindo
opiniões que firam os direitos humanos.

8. A EJE/TSE aceitará para publicação apenas os textos que atenderem a todos os
requisitos previstos nos itens de 4 a 6 e cujo conteúdo seja considerado atual e
relevante, além de não conter incorreções teóricas ou técnicas.

9. Não serão admitidos recursos da não aceitação de texto.
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