
 
 

NORMAS PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS 
- Os artigos devem ser submetidos pelo e-mail da revista: 
revdesenvolvimentoemdebate@gmail.com. 
- 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 de modo de evitar qualquer informação que revele a 
autoria do artigo.  
- 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. 
- 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 dvem suplementar e não duplicar o texto, numeradas em algarismos arábicos. 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 Bibliográficas 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. 

 
LISTA DE REFERÊNCIAS 
Toda a literatura citada ou indicada no texto deverá ser listada em ordem alfabética. Artigos em 
preparação ou submetidos à avaliação não deverão ser incluídos nas referências. A formatação 
das referências deve seguir o padrão estabelecido pela Associação Brasileira de Normas Técnicas 
(ABNT) em “Regras Gerais de Apresentação” - NBR-6023, de agosto, 2002. 

 
Exemplos de referências 
Os exemplos a seguir não devem ser considerados como referências reais, pois alguns tiveram 
elementos adicionados a título de exemplificação. 
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Livros 
SOBRENOME, Inicial nome. Título. Cidade da editora: Editora, Ano de publicação. 
 
Exemplo: 
REID, D. Sustainable development: an introductory guide. 1. ed. London: Earthscan, 1995. 
 
Capítulos de livro 
SOBRENOME, Inicial do nome. Título. In: SOBRENOME do ORGAZINADOR, Inicial do 
nome (Org.). Título da obra. Cidade da editora: Editora, Ano de publicação, páginas. 

 
Exemplo: 
ALMEIDA, L. T. Comércio e meio ambiente nas negociações multilaterais. In: BRAGA, A. S.; 
MIRANDA, L. C. (Org.). Comércio e meio ambiente: uma agenda positiva para o 
desenvolvimento sustentável. Brasília: MMA/SDS, 2002. p. 97-134. 
 
Artigos em periódicos 
SOBRENOME do autor, Inicial. Título do artigo. Título da revista, volume, número, páginas do 
artigo, ano de publicação. 
 
Exemplo: 
ANYANWU, C. N. The technique of participatory research in community development. The 
Community Development Journal, v. 23, n. 4, p. 11-15, 1988. 
 
Trabalho apresentado em evento 
SOBRENOME do autor, Inicial do nome. Título. In: EVENTO, Ano do evento, Cidade do 
Evento. Anais, página. Disponível em: <hiperlink>. Acceso em: data (formato Dia, mês, ano). 
 
Exemplos: 
SOUZA, L. S.; BORGES, A. L.; REZENDE, J. O. Influência da correção e do preparo do solo 
sobre algumas propriedades químicas do solo cultivado com bananeiras. In: REUNIÃO 
BRASILEIRA DE FERTILIDADE DO SOLO E NUTRIÇÃO DE PLANTAS, 21., 1994, 
Petrolina. Anais... Petrolina: EMBRAPA, CPATSA, 1994. p. 3-4. 
ANDRADE, T. Inovação tecnológica e meio ambiente: dando um passo acima. In: 
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
AMBIENTE E SOCIEDADE, 2., 2004, Indaiatuba, SP. Anais... Indaiatuba: ANPPAS 1 CD-
ROM. 
ANDRADE, T. Inovação tecnológica e meio ambiente: dando um passo acima. In: 
ENCONTRO DA ASSOCIAÇÃO NACIONAL DE PÓS GRADUAÇÃO E PESQUISA EM 
AMBIENTE E SOCIEDADE, 2., 2004, , Indaiatuba, SP. Anais... Indaiatuba: ANPPAS 2004. 
Disponível em: 



 
 

<http://www.anppas.org.br/encontro_anual/encontro2/GT/GT01/thales.pdf>. Acesso em: 31 
ago. 2007. 
 
Dissertações, teses e relatórios 
SOBRENOME, Inicial do nome. Título. Ano, Número de páginas. Dissertção – Centro, 
Universidade, Cidade. 
 
Exemplo: 
SERRANO, C. M. T. A invenção do Itatiaia. 1993. 179 f. Dissertação (Mestrado em Sociologia) – 
Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, UNICAMP, Campinas. 
 
Trabalhos em meio-eletrônico 
 
Exemplo: 
SÃO PAULO (Estado). Secretaria do Meio Ambiente. Tratados e organizações ambientais em 
matéria de meio ambiente. In: _____. Entendendo o meio ambiente. São Paulo, 1999. v. 1. 
Disponível em: <http:://www.bdt.org.br/sma/entendendo/atual.htm>. Acesso em: 8 mar. 1999. 
 
Artigos de periódico em meio eletrônico 
 
Exemplos: 
AIKAWA, N. Visión Histórica de la Preparación de la Convención Internacional de la UNESCO 
para la Salvaguardia del Patrimonio Cultural Inmaterial. Museum Internacional. Patrimonio 
Inmaterial. Paris, UNESCO, n. 221-222, p. 140-155, 2003. Disponível em: 
<http://portal.unesco.org/culture/en/ev.php>. Acesso em: 5 set. 2006. 
JOLY, C. A. Acesso a recursos genéticos, repartição de benefícios e proteção dos conhecimentos 
tradicionais. Biota Neotrop., v. 5, n. 1, p. 3-3, 2005. Acesso em: 26 jun. 2006. Disponível em: 
<http://www.scielo.br/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S1676- 
06032005000100001&lng=en&nrm=iso>. 

 
ISSN 1676-0603. online. 
LegislaçãoBRASIL – SNUC. Lei nº 9.985 de 18 de julho de 2000. Institui o Sistema Nacional de 
Unidades de Conservação e dá outras providências. Brasília, DF, 2000. 
O envio espontâneo de qualquer colaboração implica automaticamente a cessão integral dos 
direitos autorais ao INCT-PPED. A revista não se obriga a devolver os originais das 
colaborações enviadas. 

 
 

 


