467

FORMATO DOS ARTIGOS

Orientações Gerais

Custos e @gronegócio on line privilegiará a publicação de trabalhos originais que
apresentem contribuições relevantes para o estudo do agronegócio a partir da inserção da
contabilidade de custos em suas diversas modalidades, seja em aplicações teórico-empíricas
investigativas, dotadas de referencial teórico e apoio metodológico compatíveis, bem como
reflexões teóricas dispostas sob a forma de ensaios.
Também poderão ser submetidos trabalhos que já tenham sido publicados em anais de
eventos científicos, desde que as informações pertinentes (tais como a identificação do
evento, local, data, etc) estejam devidamente inseridas. Os artigos poderão ser submetidos
em Português, Inglês e Espanhol, desde que tenham sido originalmente produzidos em um
desses idiomas. Serão apreciados apenas artigos que se enquadrem nos parâmetros
estabelecidos.
Os artigos publicados poderão ser reproduzidos total ou parcialmente, desde que citada a
fonte.
Envio de artigos

Os artigos deverão ser enviados através de e-mail, obedecendo aos critérios estabelecidos
sobre seu formato, para os seguintes endereços eletrônicos:
custoseagronegocio@gmail.com
agronegocio.dadm@ufrpe.br

Áreas temáticas
Os trabalhos podem ser submetidos para apreciação e publicação, considerando sua
inserção no contexto do agronegócio, através das seguintes áreas temáticas:
• Custos ambientais
• Custos de capital
• Custos de produção
• Custos e Análise de Viabilidade
• Custos e competitividade
• Custos logísticos e de transportes
• Custos na tomada de Decisão
• Custos de transação
• Desempenho de empresas e de cadeias de suprimento
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• Derivativos e gestão de custos
• Eficiência técnica e operacional
• Ensino e Pesquisa
• Gestão Estratégica de Custos
• Sistemas de Informação
Normas para Elaboração de Artigos
Os artigos submetidos, em arquivo único, devem seguir os seguintes parâmetros de
formatação
Primeira página
• Primeira linha - Título do artigo, no idioma original e em inglês (centralizado em negrito
com caracteres de tamanho 14);
• Duas linhas abaixo - Nome completo do autor ou autores abaixo do título (centralizado
com caracteres de tamanho 12,
assim como os demais elementos da página avulsa);
• Imediatamente abaixo - Titulação do(s) autor(es);
• Imediatamente abaixo - Instituição à qual o(s) autor(es) está(ão) vinculado(s);
• Imediatamente abaixo - Endereço completo e e-mail do(s) autor(es);
• Duas linhas abaixo - Resumo e Abstract do artigo (mínimo de 150 e máximo de 200
palavras cada um);
• Duas linhas abaixo - Três palavras-chave no idioma original e em inglês (em português
caso este não seja o idioma
original);
• Informação de publicação anterior do artigo se for o caso.
Corpo do Texto
• Primeira linha - Título do artigo (centralizado em negrito com caracteres de tamanho 14);
• Duas linhas abaixo - Início do texto (justificado com caracteres de tamanho 12).
Especificações do texto
Os artigos deverão ser digitados obedecendo as seguintes especificações:
• O processador de texto utilizado deve ser o Word 6.0 ou superior;
• O tamanho da página deve ser definido como A4;
• As margens devem obedecer aos seguintes parâmetros: Superior:3, Inferior:2, Esquerda:3,
Direita:2;
• A fonte deve ser Times New Roman;
• O espaçamento deve ser de 1,5 entre linhas;
• Tamanho máximo de 35 páginas incluindo figuras, quadros, tabelas e referências;
• As citações no corpo do texto e as referências devem estar de acordo com as normas
atualizadas da ABNT.
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