Chamada de Artigos – Ponto de Vista: Perspectivas sobre o Desenvolvimento

A Revista Ponto de Vista: Perspectivas sobre o Desenvolvimento, do Núcleo de Estudos do
Empresariado, Instituições e Capitalismo (NEIC), coordenado pelo Prof. Renato Raul Boschi e
pela Profª Eli Diniz, e vinculado ao Instituto de Estudos Sociais e Políticos da Universidade do
Estado do Rio de Janeiro (IESP-UERJ), convida os pesquisadores interessados a enviarem
artigos relacionados aos temas do desenvolvimento (econômico e social), das instituições e da
participação política dos atores sociais (empresariado, trabalhadores) na América Latina.
Os textos devem ser enviados por e-mail, em formato digital, preferencialmente em MS-Word,
para o endereço: neic@iesp.uerj.br
Todas as colaborações serão submetidas a avaliadores independentes, preservadas as
identidades tanto de autores quanto de responsáveis por pareceres. Cada artigo será sempre
submetido a pelo menos duas avaliações. Todos os autores receberão cópias dos pareceres de
seus artigos, com os comentários dos pareceristas e, eventualmente, do comitê editorial e/ou
dos editores de Ponto de Vista. A publicação é dependente da aprovação pelos avaliadores.
Ponto de Vista publica textos inéditos em português, salvo no caso de artigos originais redigidos
em espanhol, inglês ou francês, situação em que os textos serão publicados na língua original,
com resumos nesta língua, além de em português e inglês.
Ao submeter um texto, o(s) autor(es) concomitantemente declara (m) aceitar todos os termos e
condições da revista e cede seus direitos autorais a Revista Ponto de Vista: Perspectivas para
o Desenvolvimento, tomando inclusive ciência de que ele circulará livre e gratuitamente, em
versão digital. A revista não se responsabiliza por opiniões, informações e/ou conceitos
apresentados nos textos que publica; estes são de total responsabilidade de seus autores. Os
editores se reservam o direito de fazer alterações exclusivamente de forma nos artigos, a fim de
garantir a clareza e o respeito aos padrões da publicação.
Para mais informações, acesse o link: http://neic.iesp.uerj.br/pontodevista/
Pedimos a gentileza de divulgar esta mensagem entre os seus colaboradores.
Atenciosamente,
Equipe NEIC
Normas para apresentação de colaborações
As colaborações devem obedecer aos seguintes critérios formais:
Padrões gerais:
Artigos: de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) laudas, digitadas com fonte Times New Roman, 12
(doze) pts e entrelinha 1,5 (um e meio). As notas devem ser limitadas a duas por página e conter
apenas comentários estritamente necessários ao texto.
Folha de rosto: todas as colaborações devem vir acompanhadas de uma folha de rosto,
trazendo um resumo de 650 toques (contados os espaços), em português e em inglês (abstract);
cinco palavras-chave (igualmente nas duas línguas); e um breve resumo do curriculum do autor,
discriminando sua formação e sua filiação institucional, bem como seus contatos (nome
completo, endereço, telefone e e-mail).

Citações: devem ser apresentadas, como tradicionalmente, entre aspas, até o limite de três
linhas no texto. Se excederem esse tamanho, devem vir em um bloco separado, com uma linha
de espaço antes e depois em relação ao texto, em corpo 10 (dez) pts, com recuo de 1 (um) cm
à esquerda e entrelinha simples.
Referências bibliográficas: no texto, devem ser apresentadas sempre entre parênteses, no
formato: (AUTOR, ano, p. número da página), como exemplo: (WEBER, 2004, p. 117). Se as
páginas citadas formarem uma sequência, usa-se "pp.", seguido de página inicial-página final,
conforme o exemplo: (BECKER, 2008, pp. 256-258).
Na listagem de referências, elas devem seguir os seguintes padrões:
Livros:
SOBRENOME, Nome. (ano), Título do livro: Subtítulo. Cidade, Editora.
Obs.: sempre que uma referência de qualquer tipo chegar à segunda linha, esta será iniciada
alinhada à terceira letra da primeira linha, como no exemplo:
CARDOSO DE OLIVEIRA, Luis Roberto. (2002), Direito legal e insulto moral: Dilemas da
cidadania no Brasil, Quebec e EUA. Rio de Janeiro, Relume Dumará/Núcleo de Antropologia
Política.
Capítulos de livros:
SOBRENOME, Nome. (ano), "Título do capítulo: Subtítulo". Em: SOBRENOME, Nome (org).
Título do livro: Subtítulo. Cidade, Editora, pp. página inicial-página final.
Artigos em periódicos:
SOBRENOME, Nome. (ano), "Título do artigo: Subtítulo". Publicação, Vol. N, no, pp. página
inicial-página final.
Artigos em periódicos on-line:
Se o periódico tiver versão impressa: SOBRENOME, Nome. (ano), "Título do artigo: Subtítulo".
Publicação (on-line), Vol. N, nº, pp. página inicial-página final. Disponível (on-line) em: endereço
Se o periódico não tiver versão impressa: SOBRENOME, Nome. (ano), "Título do artigo:
Subtítulo". Publicação (on-line), Vol. N, no. Disponível (on-line) em: endereço
Textos em jornais e revistas: SOBRENOME, Nome. (Data), "Título da matéria". Publicação,
seção, pp. página inicial-página final.
Imagens: podem figurar no corpo do artigo, mas devem ser igualmente enviadas em arquivos
separados, preferentemente no formato JPEG (com 300 dpi de resolução). Se forem usados
gráficos e/ou tabelas, eles devem vir acompanhados dos arquivos de imagem que a eles
correspondam e, se possível, das planilhas que lhes deram origem.
Dúvidas, sugestões,
neic@iesp.uerj.br
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