Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Educação de Macaé
Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior
Coordenadoria do Observatório da Cidade de Macaé

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO EM EDIÇÃO ESPECIAL, ATRAVÉS DE PARCERIA ENTRE
O OBSERVATÓRIO DA CIDADE DE MACAÉ E A REVISTA ESTUDOS DE ADMINISTRAÇÃO
E SOCIEDADE– UFF

“Desenvolvimento Sustentável: perspectivas para Macaé”
O Observatório da Cidade de Macaé, da Secretaria Adjunta de Ensino
Superior/Secretaria de Educação da Prefeitura de Macaé, apresenta a chamada para a
publicação de trabalhos científicos na Revista Estudos de Administração e Sociedade–
UFF, na edição especial “Desenvolvimento Sustentável: perspectivas para Macaé”,
tendo como escopo básico uma agenda de pesquisa relativa à questão do
desenvolvimento sustentável na cidade de Macaé, numa perspectiva contemporânea.
O temático tem como objetivo principal analisar as transformações em curso na
cidade, promovendo uma avaliação contínua e sistemática da conjuntura social e
econômica em que o município se insere, assim como, a proposição de sugestões que
possam vir a convergir em decisões estratégicas e formulação de políticas públicas.
Aponta então para a realização de
pesquisa voltada a dois objetivos
interrelacionados: compreensão
dos processos físicos, sociais,
econômicos e culturais que
caracterizam e envolvem a cidade
atualmente e, de forma articulada,
perspectivas para o setor público,
setor privado e também pelo
terceiro setor, tendo em conta a
construção de uma cidade
sustentável, frente às perspectivas
de desenvolvimento econômico e
social.
Considerando a complexidade e
multidimensionalidade
que
caracterizam
as
cidades,
compreende-se que tal agenda deve ser alicerçada em diálogos multidisciplinares
construídos a partir dos olhares das diversas áreas de conhecimento e diferentes
paradigmas.
Neste sentido, é possível incorporar um olhar comparativo com outras cidades da
Região Norte Fluminense.
Enquanto um organismo vivo e dinâmico, o conceito de cidade sustentável demanda
considerar as suas perspectivas de evolução, crescimento e desenvolvimento contínuo.
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São temas de interesse: Trabalho e Economia; Estado, Sociedade e Políticas Sociais;
Planejamento e Gestão da Infraestrutura Urbana; Gestão ambiental e
desenvolvimento sustentável.
DIRETRIZES PARA OS AUTORES
Processo de avaliação
Os textos submetidos à revista Estudos de Administração e Sociedade deverão atender
às normas editoriais. Todos os artigos enviados deste temático serão avaliados
cuidadosamente pelos Editores, sendo o processo de avaliação composto por duas
etapas.
Primeiramente, os artigos serão avaliados pelos Editores conforme a relevância e
coerência ao escopo do temático. Nessa etapa, caberá à comissão avaliadora decidir
sobre a aceitação ou não do trabalho, com os aprovados encaminhados para a próxima
fase.
Na segunda etapa, os artigos serão submetidos para análise cega de pares, realizada
por pareceristas convidados, pertencentes a instituições científicas diversas, que
emitirão sugestões relativas tanto ao conteúdo quanto às exigências editoriais. Essa
fase pode ser composta por rodadas de reformulação do artigo, visando atender os
critérios de análise e as normas editoriais. Como resultado final do processo de
avaliação, os artigos podem ser recomendados para publicação ou recusados.
Os nomes dos autores, dos pareceristas e das instituições científicas a que pertencem
permanecerão em sigilo durante todo o processo. Havendo conflito de interesses, a
avaliação do manuscrito deverá ser recusada.
Os artigos serão avaliados segundo os seguintes critérios:
 Pertinência e relevância temática, qualidade acadêmica e científica, e
ineditismo;
 Coerência e consistência teórica e metodológica;
 Qualidade da escrita e estrutura do texto.
O resultado obedecerá às seguintes orientações:
 Aprovado, sem restrições;
 Aprovado, com indicações de alterações no texto;
 Rejeitado.
Submissão de trabalhos


O

autor

deve

fazer

um

cadastro

no

site

da

revista

no

link

http://www.revistaeas.uff.br.


Após realização do cadastro, o autor deve submeter o artigo na chamada
Edição Especial “Desenvolvimento Sustentável: perspectivas para Macaé”.
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O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são
obrigatórios para a submissão de trabalhos.

Diretrizes para submissão dos artigos
Somente serão aceitos para análise textos derivados de pesquisas empíricas ou
teóricas. O número máximo de autores por artigo é 5 (cinco). Após a submissão inicial
não é possível qualquer alteração na autoria.
A contribuição encaminhada dever original e inédita e não estar sendo avaliada por
outra publicação.
A submissão e a publicação de artigos são gratuitas.
No ato de submissão de uma artigo, a identificação do(s) autor(es) e afiliação
institucional não devem constar do corpo do texto, o qual serão enviados para
avaliação cega dos pares. Tampouco se aceitam quaisquer outras referências que
permitam ao avaliador inferir indiretamente a autoria do trabalho.
Na redação do artigo devem ser observados:
 Os artigos devem ser submetidos por meio de formulário eletrônico disponível
no site da revista (http://www.revistaeas.uff.br). Em relação ao formato dos
artigos:
 Os arquivos devem ser enviados em um dos seguintes formatos: a) Word 6.0 ou
superior (.DOC ou DOCX), b) Post Script (.PS); c) OpenDocument (ODT, OTT) ou
d) Word Perfect (.WPD).
 Gráficos e Figuras, devem ser enviados em arquivos separados (um arquivo por
figura), nos formatos: Tagged Image File Format (.TIF) ou Encapsulated PostScript
(.EPS), BitMap(.BMP) com resolução mínima de 300 DPI (PPI).
 Formatação do texto:
Fonte: Times New Roman, tamanho 12;
Formato: A4
Parágrafo – anterior e posterior “0” pontos
Espaçamento entre linhas: 1,5.
Alinhamento: justificado;
Margens: superior e esquerda: 3 cm, inferior e direita: 2 cm;
Máximo: 30 laudas
Referências: É obrigatório o uso das normas da American Psychological
Association (APA) para apresentação de trabalhos científicos.
 Na primeira página do artigo deverão constar: a. título do artigo; b. resumo,
resumen ou abstract, de acordo com o idioma do artigo, contendo entre 150 e
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250 palavras; c. entre três e cinco palavras-chave, palabras clave ou keywords
(de acordo com o idioma principal do artigo); d. abstract (ou resumo em
português para artigos escritos em inglês); e. keywords (ou palavras-chave em
português para artigos escritos em inglês). A partir da segunda página deve vir o
corpo do artigo;
 Em relação ao título do artigo, os artigos devem conter o título em português,
inglês ou espanhol, sendo o primeiro no idioma do artigo; somente a primeira
palavra e os nomes próprios deverão iniciar com letra maiúscula. Na linha
seguinte, título traduzido para o inglês, caso o artigo esteja em português ou
espanhol. Artigo escrito em inglês deve apresentar tradução do título para o
português.
 O resumo deve conter entre 150 e 250 palavras e apresentar o objetivo, a
abordagem, a metodologia, os resultados e as conclusões em um único
parágrafo no idioma correspondente, seguindo a mesma ordem de idiomas dos
títulos. O artigo deve apresentar um resumo no idioma do artigo e também um
abstract em inglês. No caso de artigos escritos em inglês, deve ser fornecido um
resumo em português.
 O artigo deve apresentar de três a cinco palavras-chave, keywords, palabras
clave, de acordo com o idioma do artigo, além de keywords para artigos em
idioma diferente do inglês. O texto completo do artigo submetido não deverá
exceder 30 laudas, contemplando todos os elementos.
 As figuras, tabelas ou quadros devem ser apresentados no próprio corpo do
texto do artigo, próximo do local onde estão sendo mencionados. Além disso, as
figuras, tabelas e quadros, inseridos no texto, devem ser disponibilizados
separadamente, cada um em um arquivo suplementar separado, no formato
fonte do software no qual foram gerados. Para figuras, a resolução mínima
recomendada é de 300 DPI. Todos os arquivos devem ser submetidos
juntamente com o arquivo principal.
 Em sintonia com a tendência apresentada pelos principais periódicos brasileiros,
e pelo Setor de Periódicos da ANPAD, a REVISTA EAS adota as normas da
American Psychological Association (APA), tendo como objetivo ser um periódico
que alcance um grupo maior de pesquisadores, inclusive do exterior, que tem
maior familiaridade com esta norma de citação.
 Lembramos que o as Normas APA adotam o sistema autor-data, ou seja, o
sobrenome do autor e o ano de publicação. A lista de referências deve ser
apresentada em ordem alfabética no final do texto, de acordo com as normas da
American Psychological Association (APA, 2010).
 A lista de referências deve conter somente os autores citados no texto, com as
respectivas informações completas. Recomendamos a consulta às seguintes
referências sobre as normas APA:
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American Phychological Association. (2001). Manual de publicação da American
Psychological Association (4a ed., D. Bueno, trad.). Porto Alegre: ARTMED. (Obra
original publicada em 1994)
American Psychological Association. (2003). Publication manual of the American
Psychological Association (5th ed.). Washington, DC: Author.
American Psychological Association. (2010). Publication manual of the American
Psychological Association (6th ed.). Washington, DC: Author.
 Para garantir o anonimato do processo de avaliação o (s) autor(es) não deve(m)
se identificar no corpo do artigo, como nas propriedades do arquivo.
 Por isso, pede-se aos autores que tomem todos os cuidados possíveis para não
revelar sua identidade, tomando algumas precauções com o texto e as
propriedades do documento:
 Os autores do documento devem excluir do texto nomes, substituindo com
"Autor" e o ano em referências e notas de rodapé, em vez de nomes de autores,
título do artigo, etc.
 Em documentos do Microsoft Office, a identificação do autor deve ser removida
das propriedades do documento (no menu Arquivo > Propriedades), clicando em
Arquivo, no menu principal, e clicando na sequência: Arquivo > Salvar como... >
Ferramentas (ou Opções no Mac) > Opções de segurança... > Remover
informações pessoais do arquivo ao salvar > OK > Salvar.
 Caso seja possível identificar o autor ou os co-autores o artigo será rejeitado.
Prazos


Os artigos poderão ser recebidos e encaminhados para avaliação no período de
30/10/2019 até 14/02/2020.



Envio de parecer da primeira revisão: até 13/03/2020.



Caso o autor necessite realizar alterações sugeridas pelos avaliadores, no seu
artigo, deverá submeter novamente para avaliação até 03/04/2020.



Envio do parecer final: até 20/04/2020.



O processo para resposta (aceitação ou recusa) pode variar conforme a
complexidade das avaliações e de eventuais modificações sugeridas e
realizadas.

RESPONSÁVEIS
Coordenação Geral:
Marcio Magini - Secretaria Adjunta de Ensino Superior de Macaé
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Scheila Ribeiro de Abreu e Silva - Observatório da Cidade de Macaé
Editores:
Giuliano Alves Borges e Silva – UFF/Macaé
Luana Silva Monteiro – UFRJ/Macaé
Comissão Editorial do Observatório da Cidade de Macaé:
Isabela Barbosa da Silva Tavares Amaral – UFRJ/Macaé
Naiara Sperandio Amaral – UFRJ/Macaé
Tiago Oliveira de Souza Amaral – UFRJ/Macaé
Revisores:
Claudia Marcia – FEMASS
Sandra Matsumura – FEMASS
Contato:
observatoriodepesquisamacae@gmail.com
22 33991800

PARA OS EDITORES E AVALIADORES
1 - ESTRUTURA
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DA PÁGINA PRINCIPAL DA REVISTA
COORDENAÇÃO GERAL

Marcio Magini - Secretaria Adjunta de
Ensino Superior de Macaé
Scheila Ribeiro de Abreu e Silva Observatório da Cidade de Macaé

EDITORES RESPONSÁVEIS

Giuliano Alves Borges e Silva –
UFF/Macaé
Luana Silva Monteiro – UFRJ/Macaé

COMISSÃO EDITORIAL DO OBSERVATÓRIO
DA CIDADE DE MACAÉ

Isabela Barbosa da Silva Tavares Amaral
– UFRJ/Macaé
Naiara Sperandio Amaral – UFRJ/Macaé
Tiago Oliveira de Souza Amaral –
UFRJ/Macaé

REVISORES

Claudia Marcia - FEMASS
Sandra Matsumura - FEMASS

CONTATO

observatoriomacae@gmail.com
22 33991800

PERIODICIDADE

Edição especial

SUBMISSÃO DE TRABALHOS

http://www.revistaeas.uff.br

CONTATO

22 33991800
22 999898317

DA REVISTA
SUMÁRIO

1 lauda

EDITORIAL

3 a 5 mil caracteres com espaço

ARTIGOS

Até 25

Nº DE LAUDAS

Até 30

ILUSTRAÇÃO

A critério dos editores

DA REVISÃO
Diretrizes para os editores
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A decisão pela publicação ou não de um artigo se faz com base em princípios de ética
na pesquisa e na divulgação de informações, respeitando-se a legislação vigente e as
boas condutas na cultura acadêmica.
Fatores referentes a posicionamento político ou ideológico, à diversidade étnica, de
gênero ou religiosa, bem como às diferenças de perspectivas teóricas e metodológicas,
não devem influenciar nas ações e decisões realizadas durante o processo editorial.
Os editores não conduzirão processo editorial de manuscritos em relação aos quais se
estabeleça conflito de interesses.
As identidades de autores e pareceristas se manterão sob sigilo durante o processo
editorial e após sua finalização.
Os editores responderão, de modo a zelar pela transparência do processo editorial, a
questionamentos que se interponham por autores ou pareceristas sobre a avaliação
dos manuscritos.
Critérios de avaliação para emissão de parecer
-Conteúdo teórico e empírico.
- Domínio da literatura científica.
- Atualidade do tema.
-Contribuição para a área de conhecimento específica.
- Originalidade da abordagem.
- Preponderância da fundamentação metodológica.
- Estrutura do texto.
- Qualidade da redação.

2 – CRONOGRAMA
PROPOSTA

ATIVIDADE

DATA
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Abertura da chamada

24/10/2019

Fechamento da chamada

14/02/2020

Encaminhamento para
avaliação

Até 13/03/2020

Parecer 1ª revisão

Até 03/04/2020

Parecer final

Até 20/04/2020

Diagramação
Primeira boneca
Publicação
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