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CHAMADA DE ARTIGOS PARA A REVISTA SIMETRIA 

https://escoladecontas.tcm.sp.gov.br/revista-simetria 

 

A Revista Simetria é uma publicação do Tribunal de Contas do Município de São Paulo 

(TCM-SP) que acolhe as linhas de pesquisa da Escola de Gestão e Contas: Gestão Pública, 

Políticas Públicas, Controle Social e Controle Externo - abrangendo trabalhos sobre Auditoria 

do Setor Público, Contabilidade Pública, Finanças Públicas e temas afins. 

Está aberta a chamada de artigos para a sua edição especial de 2020 que priorizará 

temas que abordem ou correlacionem a gestão dos recursos públicos, a avaliação de 

políticas públicas e as questões públicas da atualidade, incluindo o enfrentamento à 

pandemia da COVID-19. 

1. Documentos aceitáveis para publicação: 

1.1. Artigo de pesquisa científica ou técnico-científica; 

1.2. Artigo de revisão de literatura ou sumário do estado da arte; 

1.3. Comentário de outro(s) artigo(s), contrapondo-se a outro(s) autor(es); 

1.4. Discurso - documento de uma fala ou apresentação oral; 

1.5. Entrevista; 

1.6. Estudo de caso; 

1.7. Resenha crítica de livro(s). 

2. Prazo para submissão até 15 de outubro de 2020: 

2.1. Enviar o artigo para revista.simetria@tcm.sp.gov.br 

3. Notificação da aceitação até 15 de novembro de 2020. 

4. Política de publicação: 

4.1. Política de acesso aberto e disponibilização gratuita do artigo completo; 

4.2. A Revista Simetria é composta de artigos recebidos por chamada pública e também 

pela contribuição de membros e convidados do Tribunal de Contas do Município de 

São Paulo; 

4.3. A avaliação de artigos científicos recebidos por chamada pública é realizada por 

editores e pareceristas pelo sistema duplo cego (double blind peer review); 

4.4. Os Editores podem considerar a aceitação com ressalvas e recomendar a revisão do 

artigo quanto à redação, à correção gramatical e à adequação às normas técnicas;  

4.5. Os artigos serão aceitos em Português, Inglês e Espanhol; 

4.6. Títulos, resumos e palavras-chave devem se apresentar em dois desses idiomas; 

4.7. A responsabilidade sobre o conteúdo cabe aos autores. 
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5. Elaboração do artigo: 

5.1. A elaboração do artigo deve se orientar pelas normas emitidas pela Associação 

Brasileira de Normas Técnicas (ABNT): 

5.1.1.  NBR 6022/2018: Informação e documentação - Artigo em publicação periódica 

técnica e/ou científica; 

5.1.2.   NBR 6023/2018: Informação e documentação - Referências - Elaboração; 

5.1.3.   NBR 6024/2012: Informação e documentação - Numeração progressiva das 

seções de um documento - Apresentação; 

5.1.4.   NBR 6028/2003: Informação e documentação - Resumo - Apresentação; 

5.1.5.  NBR 10.520/2002: Informação e documentação – Citações em documentos – 

Apresentação. 

5.2. Os autores com afiliação institucional estrangeira poderão submeter trabalhos 

segundo a norma da American Psychological Association (APA) ou International 

Organization for Standardization (ISO); 

5.3. Autor: se mais de um, constar primeiramente o autor principal, após a notificação de 

aceitação do artigo; se for o caso, informar a fonte de financiamento da pesquisa, 

bem como a afiliação institucional de cada um em notas de fim de texto; 

5.4. Resumo de até 200 palavras no idioma original e no segundo idioma; 

5.5. Três a cinco palavras-chave no idioma original e no segundo idioma; 

5.6. Em se tratando de artigos sobre pesquisas empíricas, sugere-se usar estrutura 

análoga à da NBR 6022/2018: título no idioma original, título em inglês ou espanhol, 

resumo, palavras-chave, abstract, keywords, introdução, fundamentação teórica, 

metodologia, resultados, discussão dos resultados, considerações finais e referências 

bibliográficas; 

5.7. O artigo não deve exceder 20 páginas. 

5.8. Formatação – informações complementares:  

5.8.1.  Corpo principal do texto com fonte Calibri tamanho 12, e tamanho 10 em 

resumo, abstract, palavras-chave, keywords, citações com mais de três linhas, 

paginação, notas, legendas e fontes das ilustrações e tabelas; 

5.8.2.  Parágrafo justificado e com espaçamento simples, exceto as referências 

bibliográficas, que devem ter alinhamento à esquerda; 

5.8.3.  Tabulação do parágrafo com 1,25cm; 

5.8.4. Folha de tamanho A4 (29,7 x 21 cm) e margens: superior (3 cm), esquerda (3 

cm), inferior (2 cm) e direita (2 cm);  

5.8.5. URLs devem ser informadas preferencialmente no próprio texto; 

5.8.6.  Diagramas, gráficos e imagens em alta resolução (mínimo 300 dpi). 

 


