Normas editoriais
•

A equipe editorial da revista Desenvolvimento em Debate se compromete
a manter elevada conduta ética durante todo o processo em relação à publicação e seus colaboradores; rigor com a qualidade dos artigos científicos a
serem publicados; selecionar revisores capacitados e ecléticos com educação ética e respeito profissional aos autores e ser imparcial nos processos
decisórios, procurando fazer críticas sempre construtivas e profissionais.
Para tal fim, a revista adota o código de conduta do Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (http://www.cnpq.br/web/guest/
diretrizes). A revista não publica análises de conjuntura, balances bibliográficos ou artigos sobre temas específicos, de realidades locais, desconectados
de debates mais gerais das Ciências Sociais.

•

A revista publica artigos originais de pesquisa, ensaios e resenhas relacionados com a temática do desenvolvimento socioeconômico. Ênfase é dada
a trabalhos que analizam o papel do Estado e das instituições no desenvolvimento, políticas públicas setoriais e estratégias de desenvolvimento, o
papel da geopolítica na dinâmica econômica e sustentabilidade ambiental,
como também a pesquisas acerca de casos nacionais ou em perspectiva
comparada, sobretudo de países da América Latina.

•

O envio de um artigo implica que não tenha sido publicado previamente total
ou parcialmente e que não tenha sido submetido simultaneamente a outro
periódico.

•

Os textos submetidos para publicação podem ser em português, espanhol
ou inglês e devem ser inéditos. Ocasionalmente, por seu mérito acadêmico,
a revista publica traduções de artigos originais em linguas que não sejam
o português.

•

Pelo menos um dos autores deve ter a titulação mínima de mestre. O primeiro autor não pode ter titulação menor a mestre.
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•

A revista adota o processo de avaliação por pareceristas anônimos. Os artigos passam por um processo de avaliação com três etapas. Na primeira, de
caráter formal, avalia se o texto respeita as normas editoriais. Na segunda,
decide se o artigo se adequa ou não ao escopo da Desenvolvimento em Debate.
Em caso de ser negativo, comunica aos autores o motivo da rejeição. Em
caso de ser positivo, o artigo é enviado a pareceristas externos. A publicação está condicionada à aprovação por parte de dois avaliadores externos
à revista. Em caso de discrepância entre os resultados, o texto será enviado
a um terceiro árbitro, cuja decisão definirá sua publicação. Os resultados
do processo de arbitragem acadêmica serão inapeláveis em todos os casos.

•

O tempo aproximado para uma decisão por parte do comitê editorial varia
entre dois e três meses. É de dois meses no caso das avaliaçâo formal e do
comitê editorial e de até seis mês no caso de artigos enviados a pareceristas externos.

•

A revista não cobra taxa para submissão e avaliação de artigos.

•

O corpo editorial pode aceitar artigos para publicação, com ou sem recomendação de alterações. Nõ caso de serem necesárias alterações, a versão
final do artigo deve ser enviada no prazo de um mês posterior ao envio da
avaliação dos pareceristas externos.
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•

Os artigos vem ser submetidos pelo site da revista: https://bit.ly/3xnh4Vw

•

Os artigos submetidos devem ter entre 7.000 e 12.000 palavras (incluindo as
notas de fim, resumos, bibliografia e legendas), em fonte Times New Roman,
tamanho 12, com espaço 1,5 e parágrafo justificado.

•

Os manuscritos devem incluir um resumo em português e em inglês, explicitando objetivos do artigo, metodologia epregado e as principais conclusões. O resumo deve ter entre 100 e 150 palavras e deve ser acompanhado
de entre 3 a 5 palabras chave.

•

Devem ser submetidos no mesmo processo dois arquivos. Um contendo os
dados dos autores e outro com o manuscrito sem identificação (documento
suplementar) de modo de evitar qualquer informação que revele a autoria
do artigo.

•

O artigo suplementar deve conter: nome, filiação institucional, identificação
de ORCID e correio eletrônico - de preferência institucional - de cada autor.

•

As notas de fim deverão ser evitadas ao máximo e, quando existirem,
restringirem-se a conteúdo e estarem enumeradas automaticamente em
algarismos arábicos em ordem crescente e listadas no final do texto.
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•

As citações diretas com mais de três linhas devem estar destacadas do
texto, recuadas 4cm à esquerda e com espaçamento simples entre linhas.
O texto deverá ser digitado em Word For Windows e não deverá ter numeração de páginas.

•

As figuras devem incluir um título auto-explicativo, na língua do texto,
numerado em algarismo arábico, alinhado na margem esquerda e posicionado logo acima da figura. A fonte deve estar logo abaixo da figura. Aqui
incluem-se, gráficos, fotografias (nítidas e com contraste), desenhos, etc.

•

As tabelas devem ser incluidas como documento suplementar no formato
original. O título deve ser auto-explicativo, na língua do texto, alinhado na
margem esquerda e posicionado acima da tabela. A fonte deve estar logo
abaixo da tabela.

•

As Referências bibliográfias no texto devem ser citadas de forma corrida,
segundo as normas da ABNT. Recomenda-se evitar citação de resumos
simples, somente citando resumos expandidos de Congressos ou de outro
evento científico de mesma natureza.
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