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NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS

Esta revista é composta, basicamente, de artigos inéditos relativos aos temas do
desenvolvimento econômico, social, planejamento e gestão pública, e visa contribuir
para as principais discussões que dizem respeito ao desenvolvimento nacional e regional.
Os artigos submetidos serão enviados a dois pareceristas especialistas no tema para
avaliação da sua qualidade. Em caso de divergência de opiniões, o artigo será enviado a
um terceiro especialista. Cabe aos membros do Conselho Editorial da RPD dirimir quaisquer
dúvidas e a decisão final sobre a publicação do artigo.

O autor compromete-se a não submeter o artigo a outros periódicos durante três meses,
período em que deve receber resposta confirmando ou não a sua publicação, não havendo
compromisso de devolução de originais. Os artigos devem ser encaminhados completos
e definitivamente revistos. As provas serão revisadas pelo editor, com base no texto recebido,
cabendo ao autor a responsabilidade pelo original enviado.

As contribuições devem ser enviadas ao IPARDES/Revista Paranaense de Desenvolvimento
em CD, acompanhado de uma cópia em papel A4.

O artigo, uma vez aceito, poderá ser publicado no número imediatamente seguinte da
Revista ou em número posterior.

O IPARDES não se responsabiliza pelas opiniões emitidas nos artigos publicados, selecionando-
os em função do interesse do assunto, de sua adequação à temática da Revista e do
espaço disponível.

Os originais devem ser apresentados no seguinte padrão:
 devem conter no máximo 35 (trinta e cinco) e no mínimo 25 (vinte e cinco) laudas

com 30 (trinta) linhas, incluindo as ilustrações (tabelas, quadros, gráficos e figuras);
 o texto deve ser digitado no editor Word, em espaço 1,5, com margens de 2,5 cm,

configuradas para impressão em papel A4.

As ilustrações (tabelas, gráficos, figuras, fotos e mapas) devem ser elaboradas nos softwares
Corel, Excel e Photoshop, podendo ser mescladas no arquivo de texto, desde que constem
no CD seus arquivos originais. Deve-se fazer menção às ilustrações e indicar o local de sua
inserção no texto.

Para a indicação de fontes citadas no texto e nas ilustrações, deve-se adotar o sistema
autor-data, conforme as normas da ABNT.

As referências devem ser completas e precisas, segundo a NBR 6023 da ABNT.

O artigo deve ser acompanhado de um resumo em português e em inglês contendo entre
8 e 10 linhas e de 3 a 5 palavras-chave (keywords).

O autor deve indicar seu nome completo, formação e/ou área de atuação profissional,
local de trabalho e cargo ou função que desempenha.

A apresentação e numeração de títulos, subtítulos, notas e referências fica sujeita à
normalização de acordo com os padrões da Revista.

Endereço para recebimento dos artigos e contatos com a Editoria:
IPARDES
Editor da Revista Paranaense de Desenvolvimento
Rua Máximo João Kopp, 274, Centro Administrativo Regional Santa Cândida - Bloco 1
Telefone: (41) 3351 6485 - Curitiba - PR - Brasil - CEP 82630-900.




