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EDIÇÃO ESPECIAL EM HOMENAGEM A ANTONIO BARROS DE CASTRO
No Espelho da China: O Desenvolvimento Chinês e suas Implicações para a Economia Mundial
Chamada de Artigos
A Revista de Economia Contemporânea (REC), publicação quadrimestral do Instituto de Economia da
Universidade Federal do Rio de Janeiro, convida professores, pesquisadores, especialistas e profissionais da
área de economia a submeter artigos acadêmicos sobre o tema “No Espelho da China: O Desenvolvimento
Chinês e suas Implicações para a Economia Mundial”. Esta chamada visa selecionar artigos para a o Vol.
16, Nº 2 da REC, que será dedicada ao tema, em homenagem ao Prof. Antonio Barros de Castro. A REC 16.2
será publicada em agosto 2012 e lançada em seminário a ser realizado pelo IE/UFRJ.
Os textos, cujo prazo de submissão se encerra em 20 de maio próximo, devem:










ser inéditos, significando não terem sido ainda publicados em revistas e livros;
conter até nove mil palavras, incluindo bibliografia;
ser escritos em português ou inglês;
conter resumo de até 200 palavras e até cinco palavras-chave, em português e inglês;
identificar a classificação do tema segundo os critérios do Journal of Economic Literature (JEL);
adequar citações, notas e referências às regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas
(ABNT);
ser acompanhados de folha de rosto contendo nome completo, cargo e filiação institucional de
todos os autores, além do telefone, endereço físico e endereço eletrônico do autor principal;
ser exclusivamente em formato DOC ou DOCX;
ser submetidos para o endereço rec@ie.ufrj.br.

A simples remessa de originais à REC não implica a publicação dos mesmos. Todas as contribuições serão
primeiro avaliadas pelo Conselho Editorial, visando verificar a aderência aos critérios básicos de qualidade
da revista, e, obtendo-se o aceite, serão encaminhadas para o Corpo de Pareceristas para avaliação do tipo
blind review, que pode resultar na recusa ou no aceite do trabalho, com ou sem a necessidade de revisão
do mesmo pelo(s) autor(es). Os resultados das avaliações serão comunicados por correio eletrônico
exclusivamente.
A simples remessa de originais à REC implica autorização para sua publicação pelo(s) autor(es). Não serão
pagos direitos autorais. Os originais apresentados serão considerados definitivos e, caso aprovados para
publicação, as provas serão submetidas à revisão do autor.
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