
Condições para submissão: 

Como parte do processo de submissão, deve-se verificar sua conformidade em relação aos itens 

listados a seguir. O texto que não estiver de acordo com as normas será devolvido ao(s) autor(es). 

 

1. A contribuição é original e inédita, isto é, não contém plágio e não foi previamente submetida ou 

publicada em outra revista, livro ou coletânea. 

 

2. Para os casos em que a contribuição se baseie em trabalho publicado como Texto para Discussão 

(TD) ou similar, ou foi apresentado ou aceito para apresentação em evento científico, foi incluído 

comentário aos editores informando os dados completos referentes à situação. 

 

3. O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word (doc ou docx), OpenOffice ou RTF. 

 

4. Todos os autores do texto devem estar cadastrados no site do Informe Econômico. 

 

Normas de publicação: 

Os textos submetidos ao Informe Econômico podem sê-lo em português, inglês ou espanhol. Os 

autores devem observar as regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e atentar 

para os seguintes elementos de formatação: 

 

Artigo e ensaio: 

1. Extensão mínima de cinco (5) mil e máxima de doze (12) mil palavras, considerando a totalidade 

da submissão. 

2. Fonte Times New Roman, espaço 1,5, tamanho 12 no texto, tamanho 10 nas notas de rodapé 

(espaço simples, numerados, figurando ao pé da página) e nas citações com mais de três (3) linhas 

(espaço simples, sem aspas e com recuo esquerdo de 4 cm), papel formato A4, margens 

superior/inferior de 3 cm e esquerda/direita de 2 cm, justificado. 

3. A página inicial deverá conter título centralizado em negrito, resumo com até 250 (duzentos e 

cinquenta) palavras e cinco (5) palavras-chave em português e inglês. Trabalhos submetidos em 

outros idiomas que não em português devem conter título, resumo com até 250 (duzentos e 

cinquenta) palavras e cinco (5) palavras-chave no idioma da submissão e em português.  

4. As tabelas, figuras, ilustrações e congêneres devem ser incluídas ao longo do texto e não no seu 

final. Devem aparecer numeradas, acompanhadas de legendas e indicações das fontes (de acordo 

com as normas para citação). 

5. Os títulos das seções e subseções devem estar em negrito e serem numerados, excetuando-se a 

introdução, a conclusão e as referências.  

6. Palavras estrangeiras em relação ao idioma do texto deverão aparecer em itálico. 

7. Caso contenha apêndices e anexos, estes devem aparecer antes das referências. 

8. As referências deverão aparecer completas ao final do artigo, em ordem alfabética, conforme 

ABNT. 



Resenha:  

1. Resenhas de livros da área de Ciências Sociais Aplicadas. 

2.  Extensão mínima de duas (2) mil e máxima de cinco (5) mil palavras, incluindo referências.  

3. Fonte Times New Roman, espaço 1,5, tamanho 12, papel formato A4, margens superior/inferior 

de 3 cm e esquerda/direita de 2 cm, justificado, sem citações que excedam três linhas. 

4. A página inicial deverá conter o título centralizado em negrito, a referência completa seguida do 

número de páginas da obra resenhada. 

 

 

Cordialmente, 

Juliano Vargas, Editor-chefe (DECON/CCHL/UFPI). 
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