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REVISTA INFLEXÃO 

 NORMAS PARA SUBMISSÃO DE TRABALHOS 

A Revista Inflexão é uma revista eletrônica de publicação anual do Programa de 

Educação Tutorial (PET) da Ufal, que tem como objetivo a divulgação de trabalhos 

científicos produzidos por discentes, docentes e demais pesquisadores da área de Ciências 

Econômicas. 

As colaborações devem ser enviadas na modalidade Resumo Expandido, 

respeitando as normas descritas nesse edital. 

Os resumos expandidos devem conter um autor principal, podendo-se admitir, no 

máximo, um coautor e devem ser enviados exclusivamente para o e-mail da comissão 

organizadora (petecoufal@gmail.com) em formato PDF, respeitando os seguintes itens: 

• As datas limite para entrega. 

• As regras de envio e formatação. 

• Os direitos humanos, dos animais e ambientais. 

 

1 - Prazos 

As datas com os prazos de submissão podem ser conferidas no quadro abaixo: 
 

Prazo final para submissão de trabalhos 27/06/2020 

Informe de aprovação 03/07/2020 

 

2 - Áreas de submissão 

A área de submissão deve ser referente a qual o seu trabalho se enquadra. Por 

questões didáticas/avaliativas os trabalhos serão divididos nas seguintes áreas do 

conhecimento: 

-História do Pensamento Econômico; 

-História Econômica e Economia Brasileira; 

-Economia Política, Capitalismo e Socialismo; 

-Dinheiro, Finanças internacionais e Crescimento; 

-Trabalho, Indústria e Tecnologia; 

-Capitalismo e Espaço 

-Economia Agraria e Meio Ambiente. 

 

 



3 - Formatação 

3.1 - Regras para submissão de resumo 

Fonte: Times New Roman; 

Tamanho: 12; 

Espaçamento entrelinhas 1,5; 

Alinhamento do texto justificado; 

Margem superior 3 cm; 

Inferior 2 cm; 

Direita 2 cm; 

Esquerda 3 cm. 

Os resumos expandidos deverão conter entre 7 (sete) e 10 (dez) páginas. Os 

textos devem apresentar os elementos abaixo descritos e podem conter imagens, gráficos 

ou tabelas. 

Resumo (até 400 palavras);  

Palavras-chave (de 3 a 5); 

Introdução;  

Metodologia; 

Resultados e Discussões;  

Conclusão; 

Referências. 

 

4 – Direitos autorais 

Ao enviar o texto para a publicação, o autor estará autorizando que seu trabalho 

seja reproduzido pela revista tanto em publicação imediata como posterior, sempre 

respeitando o direito autoral.  

 
 

 

PET Economia 


