Plano de Desenvolvimento Editorial (PDE) da Revista do Ministério
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Premissas e bases gerais


Resgatar a história do Ministério Público Militar e do Direito Militar Brasileiro.



Promover o conhecimento do Direito Militar Brasileiro, Direito Humanitário e
de todas as matérias afetas às atribuições do Ministério Público Militar, entre os
integrantes de outras instituições públicas nacionais e internacionais e entre os
estudantes de Direito.



Fomentar o intercâmbio de conhecimentos entre o Ministério Público Militar e
as Forças Armadas.



Aproximar os profissionais do Direito Penal Comum e Especial, por meio da
colaboração daqueles que defendem ser o Direito Penal Militar um instrumento
eficiente no combate à criminalidade.

Publicações


Priorizar ações para ampliação de publicações nas áreas de Direito Militar,
Direito Público, Direito Internacional Penal, Direitos Humanos e Direito
Internacional Humanitário.



Adotar medidas para equalizar questões de gênero, raça e regionalização
brasileira no que se refere aos autores e autoras que contribuem para este
periódico.



Promover a difusão desses conhecimentos nos meios científicos, acadêmicos e
profissionais, inclusive em auxílio às instituições que atuam na Justiça brasileira.

Ciência aberta e transparência


Em contínuo aperfeiçoamento, a Revista do MPM oferece acesso aberto e
irrestrito a todos os artigos imediatamente após a publicação, como também
adota medidas para ampliação da transparência e publicidade, para alinhamento
com as práticas de Ciência Aberta.

Indexações e impacto


Buscar a indexação na Coleção Scielo Brasil, na REDIB e na Latindex/Brasil.



Ingressar no Qualis-Periódicos-Direito e manter classificação em estrato de
excelência.



Adotar outras medidas proativas para aperfeiçoar e ampliar a publicação da
Revista do MPM e a participação do seu público-alvo.

Internacionalização


Manter o bom relacionamento com autores estrangeiros que já contribuem para
este periódico e procurar outras fontes internacionais para publicação de artigos
na Língua Inglesa.

Equipe editorial, conselho editorial e avaliadores(as) externos(as)


Buscar a ampliação da equipe editorial, à medida que cresça a visibilidade deste
periódico e o interesse geral pelos seus assuntos.



Diversificar, sempre que possível, o catálogo de avaliadores.

Divulgação científica


Realizar encontros anuais, online, para debater os conteúdos publicados nas duas
edições semestrais.



Elaborar questionário de pesquisa para o público em geral, com o objetivo de
coletar informações para melhorias nas publicações deste periódico.

