NORMAS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS
TEMA: AUSTERIDADE FISCAL, DÍVIDA PÚBLICA E A QUESTÃO SOCIAL

ÁREAS TEMÁTICAS
Os trabalhos deverão ser encaminhados na modalidade de artigo completo. As submissões de
trabalhos poderão ser feitas dentro das seguintes áreas temáticas:


Ciclos econômicos e rearranjos na geopolítica mundial;



Crise fiscal e dívida pública no Brasil;



Pobreza, desigualdade e os desafios para o Brasil;



Estado, transformações societárias e políticas públicas;



Planejamento e novas determinações do desenvolvimento;



Trabalho e sociedade;



População, espaço, ambiente e sustentabilidade;



Justiça e direitos sociais;



Dinâmicas rurais contemporâneas;



Mercado e competividade.

Os trabalhos serão submetidos a uma Comissão Avaliadora que fará a análise e a verificação
da adequação do trabalho a área escolhida.

DATAS IMPORTANTES
Submissão do artigo completo: de 2 de janeiro a 19 de março de 2017
Divulgação dos resultados: 10 de abril de 2017
Apresentação dos artigos completos: 10 a 12 de maio de 2017

FORMATAÇÃO DOS ARTIGOS COMPLETOS
Ser escrito em língua portuguesa, obedecendo às regras ortográficas e gramaticais vigentes;
O artigo completo deverá ocupar no mínimo 15 laudas e no máximo 25 laudas, incluindo texto,
tabelas e/ou figuras e referências; e conter um resumo de no máximo 200 palavras com três
palavras-chave;
O texto deverá ser formatado para um tamanho de página A-4, Word, com margens esquerda e
superior: 3cm, margens direita e inferior: 2cm, fonte Times New Roman, tamanho 12, com

espaçamento 1,5 para o texto e espaçamento simples para o resumo e referências; (usar
modelo);
As citações e referências devem seguir as normas da ABNT vigentes.

CRITÉRIOS PARA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS COMPLETOS
Quantidade de autores: Autor principal e no máximo 03 (três) co-autores.
Quantidades de trabalhos: No máximo 04 (quatro) trabalhos para autor e co-autor.

DISPOSIÇÕES GERAIS DA SUBMISSÃO
Deverão ser encaminhados dois arquivos: um no formato Word com identificação dos autores
(seguir o modelo) e o outro transformado no formato PDF e sem qualquer identificação dos
autores;
O título do arquivo (Word e PDF) deverá conter no máximo 40 caracteres;
Os trabalhos deverão ser enviados através da área restrita do participante pelo site
www.ceurca.eco.br;
Não serão aceitos trabalhos em andamento, somente trabalhos concluídos.
Todos os trabalhos submetidos por alunos de curso de graduação devem ter um professor
orientador como co-autor do trabalho.
É pré-requisito para submissão do artigo, inscrição e pagamento do evento de pelo menos um
dos autores;
Não será considerada nenhuma hipótese de restituição monetária;
A seleção seguirá o sistema de blind review, preservando-se o anonimato dos autores e
avaliadores.
Não será divulgado parecer do avaliador, somente o resultado final (aprovado ou nãoaprovado);
Os trabalhos aprovados serão publicados em anais online.

PREMIAÇÃO DE ARTIGOS
Serão selecionados os melhores artigos relacionados à temática do VI CEURCA “Austeridade
fiscal, dívida pública e a questão social no Brasil” para comporem livro da Série CEURCA,
exigindo que esses artigos tenham sido apresentados no evento.

NORMAS PARA EXPOSIÇÃO ORAL DOS ARTIGOS COMPLETOS
As apresentações orais acontecerão em 20 minutos no total, sendo 10 minutos destinados à
apresentação e 10 minutos destinados aos questionamentos.
Nos locais de apresentação os autores disporão de data-show habilitado com o software
Microsoft Power Point® (versão 1997). Os apresentadores deverão permanecer na sala durante
todo o período de apresentação da sessão, uma vez que a ordem de apresentação pode ser
alterada, bem como a mesma pode ser encerrada antes do horário previsto para seu término.

Obs.: Os casos omissos nessas normas serão decididos pela Comissão Científica do VI
CEURCA.
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