NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
1. Público alvo
Poderão participar professores, pesquisadores, alunos de graduação, alunos de pós-graduação,
técnicos de órgãos públicos e público em geral com interesse em metodologia de econômica
aplicada.
2. Submissão de artigos
Submissão de Artigos: através do preenchimento da ficha disponibilizada no site
http://www.caen.ufc.br e envio de duas cópias do artigo (uma sem identificação dos
autores em nenhuma página e a outra cópia com identificação), devendo a ficha de
inscrição e as duas cópias dos artigos ser enviadas para o endereço eletrônico:
inscricoesvicaenepge@caen.ufc.br
Prazo para remessa: Até o dia 10 de maio de 2013.
A cópia do artigo sem a identificação dos autores será enviada para a comissão científica
pela secretaria do evento.
3. Formato
Arquivos com extensão “pdf”. Fonte de letra: Times New Roman. Tamanho: 12 (doze). Formato do
papel: A4. Espaçamento simples. Margens: 2,5 cm. Máximo de 20 páginas, mínimo de 10 páginas
(incluindo informações iniciais, referências bibliográficas e apêndices).
O artigo deverá conter: o título e um resumo de cerca de 100 palavras em português e inglês,
seguidos do restante do trabalho.
Importante: As páginas não poderão conter qualquer elemento que permita a identificação dos
autores.
4. Sistema de seleção
A seleção seguirá o sistema de "blind review", preservando-se o anonimato dos autores. Cada
autor poderá submeter apenas 01 (um) trabalho, sendo permitido participar como co-autor em
artigos submetidos por outros autores.
5. Apresentação do artigo
Deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT).
6. Informações adicionais
O Encontro financiará as passagens e hospedagens dos autores de trabalhos aceitos.
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