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1. APRESENTAÇÃO: REVISTA CONJUNTURA & PLANEJAMENTO 

 

A Revista Conjuntura & Planejamento é uma publicação semestral da Superintendência de 

Estudos Econômicos e Sociais da Bahia (SEI), autarquia vinculada à Secretaria do Planejamento 

do Estado da Bahia. Esta publicação está indexada no Library of Congress, Ulrich’s 

International Periodicals Directory, Diadorim, Latindex e no sistema Qualis da Capes. Possui o 

DOI (Identificador de Objeto Digital). Periodicidade: mensal até o número 154; trimestral até o 

número 198. A partir do número 199 passou a ser semestral. 

2. TEMA: CONJUNTURA & PLANEJAMENTO 

A revista Conjuntura & Planejamento (C&P), uma das principais publicações da 

Superintendência de Estudos Econômicos e Sociais da Bahia – SEI, completa, em 2022, 28 anos 

de criada. A qualidade nas informações pautadas na eficácia e rapidez sempre foi alvo de 

preocupação da instituição. Com uma maneira arrojada e leve de divulgar as informações, a 

C&P inovou ao longo desse período, proporcionando ao seu público leituras mais agradáveis. 

A estrutura de conteúdo da revista é formada por artigos sobre a conjuntura econômica da 

Bahia, resenhas de livros, ponto de vista de especialistas e entrevistas. As seções Conjuntura 

Econômica Baiana e Indicadores Conjunturais trazem gráficos e tabelas que resumem o 

comportamento da economia, como a variação do Índice de Preços ao Consumidor (IPC), as 

estimativas da produção agrícola, a taxa de variação da produção industrial, o desempenho do 

comércio varejista, dentre outras.  

 

3. NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 

A revista Conjuntura & Planejamento, editada pela Superintendência de Estudos Econômicos e 

Sociais da Bahia (SEI), órgão vinculado à Secretaria do Planejamento do Estado da Bahia 

(Seplan), aceita colaborações originais, em português, inglês e espanhol, de artigos sobre 

conjuntura e planejamento da economia e áreas afins, bem como resenhas de livros inéditos 

que se enquadrem nestes mesmos parâmetros. 

 

 

 



3.1 DA FORMATAÇÃO 

Padrão para envio de artigos ou resenhas 

● Artigos e resenhas devem ser enviados, preferencialmente, através do site 

www.sei.ba.gov.br, seção Publicações SEI, acessando a revista pelo sistema OJS, opção 

“Submissão”1, ou por e-mail (cep@sei.ba.gov.br), para o comitê editorial da C&P.  

● Devem ser apresentados em editor texto de maior difusão (Word). 

● Devem ser assinados, preferencialmente, por, no máximo três (03) autores. 

● É permitido apenas um (01) artigo por autor. Exceto no caso de participação como 

coautor. 

● O autor deve incluir, em nota de rodapé, sua identificação, com nome completo, 

titulação acadêmica, nome da(s) instituição(ões) a que está vinculado, e-mail, telefone 

e endereço para correspondência. 

● Os artigos devem conter, no mínimo, 15 páginas e, no máximo, 20, e as resenhas, no 

máximo, cinco páginas. 

● As tabelas e demais ilustrações (desenhos, esquemas, figuras, fluxogramas, fotos, 

gráficos, mapas etc.) devem estar numeradas consecutivamente, com algarismos 

arábicos, na ordem em que forem citadas no texto, com os títulos, legendas e fontes 

completas, e localizadas o mais próximo possível do trecho a que se referem. 

● Tabelas e gráficos devem ser enviados em programa de planilhas de maior difusão 

(Excel). Fotografias e ilustrações devem apresentar resolução de 300 dpi (CMYK), com 

cor real e salvas na extensão JPEG ou PNG. Imagens sem resolução suficiente para 

garantir os padrões de qualidade da publicação não serão inseridas.  

● As notas de rodapé devem ser explicativas ou complementares, curtas, numeradas em 

ordem sequencial, no corpo do texto e na mesma página em que forem citadas. 

Sobre as normas ABNT  

Os trabalhos devem ser apresentados em conformidade com as normas atualizadas da 

Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), o Manual de Redação e Estilo da SEI e as 

normas de tabulação do IBGE, entre as regras:  

                                                           
1 Opção temporariamente suspensa. 



I. Devem ser formatados com entrelinhas de 1,5 cm, margem esquerda de 3 cm, 

direita e inferior de 2 cm, superior de 3 cm, fonte Times New Roman, tamanho 12;  

II. Devem vir acompanhados de resumo e abstract contendo de 100 a 250 palavras, 

ressaltando o objetivo, a metodologia, os principais resultados e a conclusão. 

Palavras-chave e keywords devem figurar abaixo, separadas entre si por ponto e 

vírgula e finalizadas por ponto. Devem ser grafadas com as iniciais em letra 

minúscula, com exceção dos substantivos próprios e nomes científicos (NBR 

6028:2021 da ABNT). Resumos e abstracts estarão disponíveis na revista eletrônica 

e não constarão na publicação impressa; 

III. As citações de até três linhas devem estar entre aspas, na sequência do texto. As 

citações com mais de três linhas devem constar em parágrafo próprio, com recuo 

da margem de 4 cm, fonte 10, espaço simples, sem aspas e identificadas pelo 

sistema autor-data (NBR 10520 da ABNT);  

IV. Quando da inclusão de depoimentos dos sujeitos, apresentá-los em parágrafo 

distinto do texto, entre aspas, com letra e espaçamento igual ao do texto e recuo 

esquerdo, de todas as linhas, igual ao do parágrafo;  

V. As notas de rodapé devem ser explicativas ou complementares, curtas, numeradas 

em ordem sequencial, no corpo do texto e na mesma página em que forem 

citadas;  

VI. As citações referências devem ser completas e precisas, segundo as Normas 

Brasileiras para Referências Bibliográficas (NBR 6023 da ABNT). No final do artigo, 

deve aparecer a lista de referências, em ordem alfabética, em conformidade com a 

norma NBR 6023:2018 da ABNT.  

3.3 DO PROCESSO DE SELEÇÃO 

Da submissão 
 

1. Todos os textos submetidos para publicação devem seguir as normas constantes deste 

documento e serão objetos dos processos de apreciação e seleção. 

2. No processo de divulgação do edital, podem ser endereçados convites a autores(as) para 

envio de propostas de artigos. 

3. Os originais enviados pelos autores serão considerados autorizados para publicação por sua 

simples remessa à revista, não implicando pagamento de direitos autorais.  

4. As provas finais do texto só serão submetidas ao autor quando solicitadas previamente.  



5. Os textos submetidos devem ser inéditos, não sendo objeto de outro periódico impresso ou 

eletrônico (em português ou em qualquer outra língua), nem proposto em simultâneo a 

qualquer outra publicação.  

6. A existência prévia de resumos ou pôsteres em anais de eventos e os repositórios e bancos 

de teses, dissertações e trabalhos de conclusão de curso de nível superior não configuram 

publicação duplicada, mas é importante que o autor informe sobre a existência dessa 

divulgação preliminar. 

7. Os textos submetidos podem derivar de monografias, dissertações, teses e/ou outros 

trabalhos técnico-científico-tecnológicos. 

8. Embora seja política editorial da SEI publicar artigos inéditos, a Coordenação Editorial pode, 

a título excepcional, decidir publicar um único trabalho não inédito por edição, tendo em 

conta a sua relevância e oportunidade científica – isto é, que trate de assunto de grande 

importância para a temática na atualidade e careça de maior divulgação científica para o 

público leitor da revista. Neste caso, a publicação depende de autorização expressa dos 

detentores dos direitos de propriedade intelectual.  

9. Os textos têm que identificar claramente a fonte de todos os elementos não autorais. 

Quando os artigos incluírem elementos que estejam protegidos por direitos de propriedade 

intelectual, a obtenção da respectiva autorização é de única e exclusiva responsabilidade 

dos(as) proponentes. 

 
Da seleção  

O corpo editorial da SEI se reserva o direito de publicar ou não os trabalhos recebidos, sendo a 
decisão apoiada em um processo de apreciação em sistema de avaliação por pares, que é 
realizado conforme as etapas a seguir.  

1. A apreciação inicial cabe à Coordenação Editorial. A avaliação deve considerar os 
critérios de pertinência, interesse e qualidade, definidos em consonância com a política 
editorial da revista, além da conformidade dos artigos com as normas de apresentação 
deste edital; 

 
2. Após aprovação prévia da Coordenação Editorial, os trabalhos são submetidos à 

apreciação de pareceristas, que fundamentam a decisão final do corpo editorial. O 
parecer é realizado no formato de revisão cega (blind review), por pelo menos um (01) 
parecerista convidado, que não acessa as informações do autor; 

 
3. Caso seja possível ao parecerista identificar o autor e seja detectado algum conflito de 

interesse, ele informará ao Coordenador Editorial, que convidará outro parecerista; 
 



4. Cabe ao Coordenador Editorial também verificar a possibilidade de relacionamento 
profissional/acadêmico entre pareceristas e candidatos, de modo a evitar conflitos de 
interesse;  

5. Os pareceres podem sugerir aos(às) autores(as) a revisão dos artigos, que devem ser 
remetidos para nova avaliação de parecerista; ou ainda decidir pela recusa ou pela 
aprovação imediata; 

6. A equipe editorial comunica aos(às) autores(as) a decisão, podendo, em caso de recusa, 
enviar um resumo do parecer final, mantendo o anonimato do parecerista; 
 

7. Em caso de falta de clareza ou dúvidas sobre o parecer, a Coordenação Editorial tem 
autonomia para deliberar sobre a necessidade de um segundo e/ou terceiro parecer. 
 

3.4 OBSERVAÇÕES GERAIS  

1. A Editoria-geral da SEI e a Coordenação Editorial da edição reservam-se o direito de 

sugerir modificação de título, formatar tabelas e ilustrações, dentre outras 

intervenções, a fim de atender ao padrão editorial e ortográfico adotado pela 

instituição, constante no Manual de Redação e Estilo da SEI, disponível no site 

www.sei.ba.gov.br, menu “Publicações SEI”. 

2. Os textos que não estiverem de acordo com as normas devem ser devolvidos ao autor 

para correção e formatação. 

3. O autor terá direito a um exemplar do periódico em que seu artigo for publicado. 

4. Os autores são inteiramente responsáveis por seus escritos, devendo observar a ética 

em sua conduta e o correto cumprimento da legislação sobre direitos autorais. Quem 

pratica o plágio está sujeito a sanções.  

5. Todos os números da Conjuntura & Planejamento podem ser visualizados no site da 

SEI (www.sei.ba.gov.br) no menu Biblioteca Virtual (Publicações SEI). 

 

 

 

 

 


