
NORMAS PARA SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

 
1. Informações gerais 

1.1 Os artigos devem conter no máximo 20 páginas e poderão ser escritos em português ou inglês. 

1.2 Na primeira página, devem constar o título do artigo, nome dos autores, titulação máxima, e- 

mail e afiliação institucional. Havendo agradecimento, este deve constar após as informações 

sobre os autores. 

1.3 Na segunda página, devem constar: o título do artigo em português e inglês, o resumo e o 

abstract, ambos com até 200 palavras cada um, além de um máximo de cinco palavras-chave 

em português e inglês. 

1.4 O autor poderá fazer um resumo adicional em outra língua. Nesse caso, o título e as palavras- 

chave também deverão ser escritos na língua escolhida. 

1.5 Os artigos, cujo tema possuir classificação JEL, devem ter a respectiva classificação inserida 

logo após as palavras-chave. 

1.6 Os artigos devem conter introdução, objetivos, revisão bibliográfica, metodologia, resultados e 

conclusão. 

 
2. Formatação 

2.1 Papel A4, orientação: retrato; margens 2,54 cm cada; espaçamento simples; espaçamento entre 

parágrafos: 6 pt. 

2.2 Fonte: Times New Roman, tamanho 12. Nos títulos e subtítulos, utilizar fonte 14. As seções 

deverão ser numeradas sequencialmente 1, 2, ..., e as subseções 1.1; 2.1; 1.1.1; 1.1.2 etc. 

2.3 Notas, referências e bibliografias devem estar de acordo com as normas da Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) e colocadas ao final do artigo. 

2.4 Notação matemática: utilizar o que for essencial; as equações deverão ser numeradas e 

aparecer no local pertinente e deverão ser criadas com os símbolos existentes no Word ou com 

a função “inserir equação” ou inseridas como imagem ou fotografia. Deixar uma linha em 

branco antes e outra depois da equação. 

2.5 Tabelas e figuras devem ser centralizadas horizontalmente e aparecer no local apropriado ou 

localizadas em parte do texto onde ainda fizer sentido, desde que necessário em virtude de 

quebra de página. Se, por ventura necessitarem de quebra de página, localizá-las no final do 

artigo, com indicação desse fato no local apropriado no texto. 

3. Resenhas 

Devem ter cerca de 75 linhas, respeitadas as margens e espaçamentos vistos acima. 

 

 
Obs: os artigos poderão ser enviados para revistamultipla@upis.br ou gilmar@upis.br 
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