
 
 
 

CHAMADA PÚBLICA - FUNDAÇÃO CEPRO 
Seleção de Artigos Científicos da 26ª Edição da CARTA CEPRO 

Julho a dezembro/2012 
 
 

A Fundação Centro de Pesquisas Econômicas e Sociais do Piauí – CEPRO, 

instituição de caráter técnico-científico, que desenvolve pesquisas e fornece suporte 

técnico e institucional às ações governamentais para avaliação e formulação de políticas 

e programas de desenvolvimento, CONVIDA os interessados a apresentarem propostas 

de artigos para publicação no periódico CARTA CEPRO, nos termos aqui estabelecidos 

para seleção pública. 

 

01. Objeto 

 

Esta chamada tem por objetivo selecionar interessados a apresentarem propostas 

de artigos, que atendam aos requisitos desta Chamada para apreciação e posterior 

publicação na 26ª edição da CARTA CEPRO. 

 

02. Motivação 

 

A CARTA CEPRO é uma publicação estruturada com artigos técnico-científicos 

produzidos por estudiosos, especialistas e pesquisadores das diferentes áreas de 

conhecimento das Instituições de Pesquisa e Academias. Com mais de 40 volumes 

publicados, a CARTA CEPRO apresenta informações sobre a realidade nordestina e 

piauiense, direcionadas às pesquisas de caráter sócioeconômico. 

A relevância dessa publicação está na produção inédita de artigos de forte link com 

os aspectos ambientais, sociais, econômicos e culturais, enriquecendo o acervo 

bibliográfico do Estado do Piauí. 

Publicada desde 1974, é inegável sua contribuição para a produção de 

conhecimentos técnico-científicos, disponibilizando aos seus leitores amplas e variadas 

informações no campo das pesquisas e ainda incentivando a elaboração de ensaios 

sobre o Piauí em diversos temas. 

 

03. Normas para submissão 

 



Os artigos deverão obedecer às instruções estabelecidas pelo Conselho Editorial 

da Revista, discriminadas a seguir: 

- Os artigos deverão versar sobre temas de cunho técnico científico, enfocando 

aspectos da realidade nordestina e/ou piauiense. 

- Serão aceitos para publicação artigos inéditos baseados em pesquisas e reflexões 

teóricas ou metodológicas que versem sobre os aspectos já mencionados. 

- Os artigos deverão ser encaminhados em formato PDF, de forma eletrônica para o 

email cepro@cepro.pi.gov.br, discriminando em Assunto CARTA CEPRO: (título do 

artigo), além de serem enviados de forma impressa 04 cópias para o Setor de 

Publicações da Fundação CEPRO, localizado na Biblioteca Pádua Ramos, Avenida 

Miguel Rosa, 3190, Centro-Sul, Teresina-Piauí. 

- O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4, com margens superior, inferior, 

esquerda e direita em 2,5cm, fonte Arial, tamanho 12, espaçamento 1,5; com número 

mínimo de 10 e máximo de 15 páginas (incluindo referência bibliográfica, tabelas, 

gráficos e figuras). 

- O artigo científico dever ser escrito obedecendo às normas da ABNT, contendo, 

em seu início, os seguintes tópicos: Título (no idioma português, em letra maiúscula e 

negrito); Autores (nomes completos, com chamada para nota de rodapé da primeira 

página, com informações sobre os autores e email); Resumo (deve condensar em um 

único parágrafo, o conteúdo, expondo objetivos, materiais e métodos, os principais 

resultados e breve conclusão em não mais do que 10 linhas, fonte Arial 12 e 

espaçamento simples) e Palavras-chave (no mínimo três e no máximo cinco palavras). 

- O artigo deve vir corrigido e revisado gramaticalmente e deve estar de acordo com 

as novas normas gramaticais. 

- Cada autor pode enviar no máximo dois artigos em que apareça como autor ou 

co-autor. 

- O Conselho Editorial procederá à seleção dos trabalhos mediante criteriosa 

análise por parte de seu corpo de consultores. 

 

04. Cronograma 

 

Datas para submissão de artigos para publicação no periódico CARTA CEPRO, 26ª 

Edição, julho a dezembro/2012. 

 

EVENTOS DATAS 

Envio de artigos para CARTA CEPRO 26ª 
edição 

De 12 a 23 de novembro de 2012 

mailto:cepro@cepro.pi.gov.br


Avaliação dos Artigos pelo corpo de 
Consultores do Conselho Editorial 

De 28 de novembro a 10 de dezembro de 
2012 

Notificação dos trabalhos aceitos e contato 
com os autores 

De 10 a 20 de dezembro de 2012 

Diagramação, revisão editorial e 
publicação final do artigo aceito 

20 de dezembro de 2012 a 30 de janeiro 
de 2013 

 
 

05. Resultado da análise do Conselho Editorial 

 

A relação dos artigos selecionados será divulgada na página eletrônica da 

Fundação CEPRO, disponível na Internet no endereço www.cepro.pi.gov.br.  

    Não haverá qualquer tipo de prêmio ou remuneração para os autores que tiverem 

seus trabalhos selecionados. 

 

06. Esclarecimentos e informações adicionais 

 

Os esclarecimentos e informações adicionais acerca do conteúdo desta Chamada 

poderão ser obtidos por intermédio do endereço eletrônico cepro@cepro.pi.gov.br e 

telefones (086) 3221-5719, referenciando-se à CARTA CEPRO. 

 

07. Da anulação ou revogação da Chamada Pública 

 

A qualquer tempo, a presente Chamada Pública poderá ser revogada ou anulada, 

no todo ou em parte, a critério da Fundação CEPRO, sem que isso implique direito a 

indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

A Fundação CEPRO poderá cancelar a presente chamada pública caso o Conselho 

Editorial não se pronuncie no prazo de 30 dias a contar da entrega das propostas para 

análise. 

 


