
REGRAS DE SUBMISSÃO PARA O II EEA/UFJF 

1. Data limite para submissão: 02 de maio de 2016; submissão gratuita; resultados da Comissão 
Científica em torno do dia 20 de maio.  

2. Inscrição: Doação de sangue ou doação de 1 quilo de alimento não perecível. 

 3. Formatação dos trabalhos: 

- máximo de 20 páginas, incluindo as referências bibliográficas e anexos;  
- tamanho do papel no formato A4;  
- fontes Arial ou Times New Roman, tamanho 12;  

. espaçamento simples entre linhas;  

. margens laterais em pelo menos 1,5 cm;  

. margens inferior e superior em pelo menos 2 cm;  

. folha de rosto contendo: título do trabalho; nome do(s) autor(es) e sua filiação institucional; 
resumo (em português e inglês); palavras-chave (em português e inglês); indicação da Área 
escolhida e da classificação JEL do trabalho. 

- só serão aceitos trabalhos em Adobe Acrobat (PDF). 
- recomenda-se fortemente a submissão do artigo em inglês. 

 
4. Envio dos trabalhos 

- Cada trabalho deverá ser inscrito através do formulário online que estará disponível no site do 
evento. O envio do arquivo (tamanho máximo de 10 Mb) também será feito por  formulário.  

       - Cada trabalho deve ser submetido apenas em meio eletrônico em dois formatos: 

1. um arquivo contendo o texto em versão integral, inclusive com a identificação de autoria, que será 
divulgado no site do PPGE se o trabalho for aprovado; 
2. outro arquivo, que será encaminhado pela Secretaria do Evento à comissão científica para avaliação, 
no qual não deverão constar o nome do autor e co-autores, sua filiação institucional ou qualquer outro 
elemento que permita identificá-los.  

5. Sistema de seleção 

- A seleção seguirá o sistema de blind review, preservando-se o anonimato dos autores. Cada autor 
poderá submeter apenas um trabalho, embora o mesmo autor possa aparecer como co-autor em artigos 
submetidos por outras pessoas.  

- Um dos arquivos que serão submetidos pelo formulário on-line deve omitir as informações sobre o (s) 
autor (es), ficando o texto livre de qualquer indicação que permita o reconhecimento de sua autoria, caso 
contrário será automaticamente excluído do processo de seleção. O outro arquivo deve conter a versão 
integral do texto, inclusive a identificação de autoria. 


