PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM ECONOMIA – PPGE
EDITAL DE SELEÇÃO
CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Economia do Desenvolvimento da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul – PUCRS, com o propósito de
divulgar a produção acadêmica dos pesquisadores do curso e das universidades
brasileiras, torna público o presente Edital de chamada de artigos para compor o Livro
“Políticas Públicas no Brasil: ferramentas essenciais ao desenvolvimento”.
CAPÍTULO I – DO OBJETO

Art.1º - O presente Edital busca reconhecer a produção qualificada de docentes e
discentes pesquisadores e sua publicação em formato de Livro, na obra: “Políticas
Públicas no Brasil: ferramentas essenciais ao desenvolvimento”.
Art. 2º – O presente Edital busca selecionar artigos inéditos, que não estejam sendo
apreciados por quaisquer revistas científicas, de produção qualificada.

§ 1º - Fica constituída a Comissão Organizadora, encarregada de dar prosseguimento às
providências relativas a este Edital, composta pelo Professor Dr. Marco Túlio Aniceto
França; Dra. Tatiane Pelegrini e doutoranda Lauana Lazaretti.

§ 2º - O livro de que trata este Edital será publicado pela Editora Universitária da PUCRS
(EDIPUCRS) e com Comissão Organizadora.
Art. 3º – Para este projeto editorial, são convidados pesquisadores a produzir textos sobre
temáticas específicas e selecionados, por meio desta chamada pública, trabalhos que
possam contribuir para o avanço e a elucidação de aspectos relacionados ao tema em
referência, conforme especificado neste Edital.
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§ 1º - É vedada a participação de alunos de graduação/iniciação científica na condição de
autores e coautores dos artigos.

Art. 4º - Cada autor poderá submeter apenas um artigo de autoria própria e outro como
coautor.

Art. 5º - Cada coautor, que não tenha submetido artigo de autoria própria, poderá
submeter até no máximo dois artigos.

CAPÍTULO II - DA CONFECÇÃO DOS ARTIGOS

Art. 6º - Os artigos deverão conter o mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e
cinco) páginas, incluindo as citações bibliográficas e deverão ser no fim do texto, em
ordem alfabética, e de acordo com a NBR 6023/2018 (SOBRENOME, nome. Título. Local:
editora, ano). As citações dentro do texto deverão especificar sobrenome do autor da obra
mencionada e data da publicação. As notas de rodapé, exclusivamente explicativas,
deverão apresentar numeração consecutiva dentro do texto.

§ 1° - Os artigos deverão conter, obrigatoriamente, Título, Introdução, Desenvolvimento
ou Corpo do trabalho, Metodologia, Resultados, Discussão; Considerações Finais e
Referências.

§ 2º - Os artigos deverão ser escritos com a fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze),
com espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) centímetros, margens esquerda e
superior de 03 (três) centímetros e margens direita e inferior de 02 (dois) centímetros, em
formato .doc.

§ 3° - As propostas de artigo deverão conter resumo em Português, contendo até 250
(duzentas e cinquenta) palavras escritas em formato de bloco, espaço simples e fonte
menor (um ponto) do que a do texto do artigo. O resumo deve conter obrigatoriamente:
objetivo geral do artigo, marco teórico, descrição básica da metodologia e principais
resultados.
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§ 4º - Os nomes dos autores deverão vir no corpo do artigo, abaixo do título. Em nota de
rodapé deverá constar a formação acadêmica, instituição de ensino e e-mail de cada
autor.

§ 5° - As figuras, tabelas, gráficos e fórmulas matemáticas deverão ser apresentadas em
fonte Times New Roman, tamanho 10 a 12, em formato editável.

§ 6° - Os artigos apresentados em formato diferenciado não serão apreciados pela
Comissão Organizadora.

§ 7° - Poderão ser solicitadas aos autores modificações, compondo parte do processo de
avaliação.

Art. 7º - Os artigos deverão versar sobre a presente temática da obra, no campo de
POLÍTICAS PÚBLICAS, tendo em consideração os seguintes aspectos:
i) Elaboração e implementação de políticas públicas;
ii) Avaliação de políticas públicas;
iii) Políticas públicas de desenvolvimento econômico e social.
CAPÍTULO III – DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS

Art. 8º - A seleção dos artigos será realizada em cinco etapas, quais sejam:
I - Submissão dos artigos;
II - Avaliação e julgamento dos artigos;
III - Resultado da avaliação dos artigos;
IV – Encaminhamento dos artigos no formato de livro, pela Comissão Organizadora, à
Editora;
V- Publicação do livro.

Art. 9º - O artigo apresentado em formato diferenciado daquele indicado neste Edital não
será apreciado.
CAPÍTULO IV – DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS
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Art. 10º - O artigo deverá ser submetido por meio eletrônico, no formato .doc, através do
e-mail politicaspublicas.livro2020@gmail.com, em duas vias sendo uma com identificação
do(s) autor(es) e outra sem a identificação do(s) autor(es).

Art. 11º - Cada artigo poderá ter, no máximo, 4 (quatro) autores.

Art. 12º - O período de submissão de artigos será de junho a setembro de 2020.
CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO ARTIGO

Art. 13º - O artigo classificado será avaliado de acordo com os critérios e pontuação
adotados:
(i) Adequação do artigo ao tema da presente chamada;
(ii) Mérito científico do artigo;
(iii) Redação e coesão do texto;
(iv) Atualidade e originalidade do conteúdo do artigo.

§ 1º - A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, os artigos serão
remetidos aos pareceristas em cópia cega.

Art. 14º - Os artigos selecionados serão publicados no livro em questão, respeitando a
quantidade máxima de 250 páginas.
CAPÍTULO VI – DO RESULTADO

Art. 15º - Os artigos selecionados serão divulgados a partir de agosto de 2020, no website
do

Programa

de

Pós-Graduação

em

Economia

do

(http://www.pucrs.br/negocios/programas-de-pos-graduacao/ppge/).

Desenvolvimento
A

Comissão

Organizadora encaminhará comunicação, por e-mail, para o(s) autor(es) de artigo
selecionado.
Capítulo VII – DA PUBLICAÇÃO
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Art. 16º - O lançamento do livro dar-se-á em evento específico, com data, local e horário a
ser definido pela Comissão Organizadora.
CAPÍTULO VIII – DO CRONOGRAMA
Art. 17º – O cronograma do processo seletivo ocorrerá conforme o disposto abaixo:

Etapas
Publicação do Edital
Submissão dos Artigos
Avaliação e Julgamento dos Artigos
Divulgação e Modificações dos Artigos
Aprovados
Organização do livro para envio à Editora
Revisão final dos artigos pela Editora e
Comissão Organizadora
Apresentação do livro

Datas
01/06/2020
entre 01/06/2020 e 30/09/2020
entre 16/10/2020 e 16/11/2020
entre 16/11/2020 e 16/12/2020
20/12/2020
entre 05/01/2020 e 05/02/2021
Até abril/2021

CAPÍTULO IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 19º – A submissão não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie.

Art. 20º - A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação
tácita dos termos e condições estabelecidos neste Edital, sobre os quais o candidato não
pode interpor recurso ou alegar desconhecimento.

Art. 21º - Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo,
nome do(s) autor(es) e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de
promoção institucional do livro referido neste Edital.

Art.

22º

-

As

dúvidas

poderão

ser

solucionadas

pelo

e-mail

politicaspublicas.livro2020@gmail.com.
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Art. 23º – Os autores são responsáveis pela veracidade, ideias, discussões e imagens
apresentadas no artigo de sua autoria.
Art. 24º – Os autores dos artigos selecionados submeter-se-ão às normas e condições de
publicação de livro adotadas pela EDIPUCRS.

Art. 25º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.

Porto Alegre, 01 junho de 2020

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
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