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COMUNICAÇÕES

UNIVERSIDADE FEDERAL DO MARNHÃO
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS

DEPARTAMENTO DE SERVIÇO SOCIAL
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM

POLÍTICAS PÚBLICAS

PLANO EDITORIAL DA REVISTA

 DE POLÍTICAS PÚBLICAS

1 JUSTIFICATIVA

O Mestrado em Políticas Públicas da
Universidade Federal do Maranhão iniciou seu efetivo
funcionamento em agosto de 1993, tendo obtido sua
aprovação, em nível interno, pelo Conselho de Ensino,
Pesquisa e Extensão, mediante a Resolução
CONSEPE no. 31/1992. Esse Mestrado foi
transformado em Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas, em agosto de 2000 (Resolução
CONSEPE n. 144/2000), incluindo, além do Mestrado,
curso em nível de doutorado que vem sendo
implementado desde 2001. Trata-se de um Programa
já consolidado e avaliado pela CAPES, em três
avaliações consecutivas com o conceito cinco. Teve,
até o mês de novembro de 2008, 94 dissertações de
Mestrado defendidas e 28 teses de Doutorado.

Nesse processo, a Revista de Políticas
Públicas, periódico científico do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas, teve o v. 1, n. 1
publicado no segundo semestre de 1995,
encontrando-se com o v. 12 n. 2 (jul/dez/2008)
programado para publicação no segundo semestre
de 2008, tendo como tema Questão Urbana, Moradia
e Gestão das Cidades. Esse número temático será
lançado em evento comemorativo aos quinze anos
do Programa e se situa no processo do
redimensionamento da Revista, iniciado com o v.12.n.
1 (jan/jun/2008), tendo em vista a sua indexação
internacional.

ARevista de Políticas Públicas (ISSN 0104-
8740) é uma publicação acadêmica, de periodicidade
semestral, destinada a publicar trabalhos científicos
produzidos por pesquisadores brasileiros e de outros
países, quando consideradas relevantes para o

avanço teórico-prático das Políticas Públicas.

O redimensionamento da Revista de
Políticas Públicas se justifica pela necessidade de

sua indexação internacional, na perspectiva de sua
transformação no principal veículo de intercâmbio
acadêmico e científico do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas da Universidade
Federal do Maranhão.

Considerando a necessidade de
redimensionamento da Revista para permitir sua
indexação internacional, foi instituída uma comissão
de trabalho composta pelas professoras doutoras
Maria Ozanira da Silva e Silva, Salviana de Maria
Pastor Santos Sousa e Raimunda Nonata do
Nascimento Santana, sob a coordenação da
primeira. A providência inicial foi a elaboração do
presente Plano Editorial que deverá indicar a Política
Editorial e os aspectos operacionais para o

funcionamento da Revista de Políticas Públicas.
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O redimensionamento da Revista de
Políticas Públicas se justifica pela necessidade de
sua indexação internacional, na perspectiva de sua
transformação no principal veículo de intercâmbio
acadêmico e científico do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas da Universidade

Federal do Maranhão.

2 OBJETIVOS

A Revista de Políticas Públicas cumpre, no
âmbito do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas, os seguintes objetivos:

1.1 Incentivar o debate e a socialização de
experiências acadêmicas relevantes no
campo das Políticas Públicas, publicando
artigos de pesquisadores de instituições
acadêmicas nacionais e internacionais;

1.2  Criar mecanismos de articulação e
comunicação de atividades acadêmicas no
interior do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas e em sua articulação com
outros programas de pós-graduação e com
o ensino de graduação em nível nacional e
internacional;

1.3  Propiciar intercâmbio do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas com
outras instituições locais, nacionais e
internacionais, no âmbito das temáticas das
Políticas Públicas;

1.4 Apoiar e ampliar o esforço de produção e
publicação científica empreendido por
alunos, professores e pesquisadores dos
grupos e núcleos de pesquisa do Programa
de Pós-Graduação em Políticas Públicas.

3 ESTRUTURA

A Revista adotará uma estrutura que
contemple a publicação de artigos, resenhas,
entrevistas, conferências, ensaios etc., sendo que
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a organização de cada número deverá contemplar,
em parte, temáticas específicas, podendo, porém
publicar artigos de outras temáticas relevantes para
as Políticas Públicas. Serão elaborados,
previamente, Planos Anuais, com a definição dos
conteúdos temáticos dos dois volumes da Revista
para o cada ano, devendo as chamadas dos artigos
e resenhas serem divulgadas, desde o ano anterior,
pelo site www.pgpp.ufma.br e pelo site da Revista,
a ser posteriormente criado.

A Revista contará com uma Comissão
Editorial composta por 03 (três) membros, entre
os quais o (a) coordenador (a) do Programa de Pós-
Graduação em Políticas Públicas. Os outros dois
membros serão indicados, entre docentes do
Programa ou integrantes dos Conselhos Editorial e
Científico pelo (a) coordenador (a) e homologados
pelo Colegiado do Programa.

A Comissão Editorial será responsável
pela publicação da Revista e pela indicação de
editores para cada volume, considerando o Núcleo
Temático central do respectivo volume.

Cabe à Comissão Editorial apresentar, até
agosto de cada ano, para aprovação do Colegiado
do Programa, Plano Anual que orientará a
publicação do número e volumes da Revista para o
ano posterior.

A Revista de Políticas Públicas contará com
um Conselho Editorial Científico, tendo na sua
composição, membros do corpo docente do
Programa; docentes representantes de outros
programas de pós-graduação da Universidade
Federal do Maranhão e membros docentes
pesquisadores representantes de Instituições
Acadêmicas nacionais e internacionais relacionadas
com o Programa, entre os quais representantes de
programas de pós-graduação que, no âmbito da
CAPES, se situam na Área de Conhecimento de
vinculação do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas. Na composição do Conselho
Editorial Científico deve ser garantido o critério
de representação institucional e geográfica, na
perspectiva de imprimir um caráter nacional e
internacional à Revista, devendo integrar esse
Conselho pesquisadores de instituições acadêmicas
do exterior, principalmente da América Latina, de
modo a garantir uma dimensão internacional para
a Revista. A Revista também contará com um corpo
de consultores “ad hoc”, que será solicitado a
apresentar pareceres sobre o material a ser
publicado, além de uma assessoria sistemática
especializada de um (a) bibliotecário (a) especialista
em periódicos.

O corpo de consultores “ad hoc” será
constituído pelos integrantes do Conselho Editorial
e do Conselho Científico e por pesquisadores de
renome nacional e internacional convidados,
considerando o núcleo temático da Revista.

A Revista de Políticas Públicas lançará, até
2009, formato digital com acesso on-line. A versão
impressa, que poderá ser substituída pelo formato
digital com acesso on-line, terá seu formato

reformulado, ainda em 2008, conforme projeto
elaborado por um designer, devendo seguir as
normas da ABNT para editoração de revistas
científicas. A versão digital obedecerá também a um
plano previamente elaborado por especialista.

4 REQUISITOS A SEREM SEGUIDOS

4.1 A partir de 2008

 Apresentação de Editor responsável;
 Apresentação de Conselho Editorial com

participação de membros locais e
nacionais;

 Apresentação de Conselho Científico com
participação de membros locais, nacionais
e internacionais;

 Apresentação de Linha Editorial;
 Apresentação de normas de submissão de

artigos;
 Avaliação por pares;
 Publicação de pelo menos 14 artigos por

volume/ano;
 Afiliação institucional dos autores;
 Afiliação institucional dos membros dos

Conselhos; Resumo e abstract dos artigos;
 Apresentação de descritores em português

e inglês;
 Informação da data do recebimento e da

aceitação do artigo;
 Regularidade na publicação dos dois

volumes anuais;
 Publicação por volume/ano de pelo menos

50% de artigos cujos autores sejam
vinculados à pelo menos 03 (três)
instituições que não seja o Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas;

 Contar com financiamento estatal
(FAPEMA).

4.2 A partir de 2009

Além dos requisitos acima indicados para
2008:

 Disponibilidade em formato digital, com
acesso on-line;

 Atualização com todos os números do ano
anterior publicados até 31 de março;

 Publicação por volume/ano de pelo menos
60% de artigos cujos autores sejam
vinculados à pelo menos 04 (quatro)
instituições que não seja o Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas;

 Publicação por volume/ano de pelo menos
18 artigos;

4.3 A partir de 2010

Além dos requisitos acima indicados para
2008 e 2009:
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 Disponibilidade em indexadores ou
bases de dados internacional do tipo
ISI, SciELO, SCOPUS ou similar;

 Publicação por volume/ano de pelo
menos 75% de artigos cujos autores
sejam vinculados à pelo menos 05
(cinco) instituições que não seja o
Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas;

 Publicação por volume/ano de pelo
menos 01 (um) artigo com autor ou co-
autores de instituições estrangeiras.

5 NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE
  TRABALHOS

5.1 Política Editorial

Cada edição versará sobre uma unidade
temática indicada nos Planos Anuais da Revista,
elaborados pela Comissão Editorial e homologado
pelo Colegiado do Programa. Além dos dois
números anuais ordinários, a Revista poderá
publicar números especiais destinados a divulgar
produções relevantes das Jornadas Internacionais
de Políticas Públicas e dos grupos e núcleos de
pesquisa vinculados ao Programa, quando de
interesse para divulgação na comunidade
acadêmica nacional e internacional e para grupos
ou populações interessadas na temática abordada.

Os interessados em publicar trabalho na
Revista de Políticas Públicas deverão apresentar
trabalhos científicos, contendo informações novas
e relevantes, com contribuição considerável para o
desenvolvimento científico no campo das Políticas
Públicas, não sendo permitida sua apresentação
simultânea, no todo ou em parte, em outro periódico.

Os trabalhos a serem aceitos pela Revista de
Políticas Públicas abrangem às seguintes
categorias: artigos contendo relato de pesquisa ou
de experiência, fundamentados teoricamente,
resultados inéditos de pesquisas de natureza
empírica, experimental, bibliográfica ou documental.
Ensaios contendo proposições teóricas. Resenhas,
apresentando revisão crítica de livros, com resumo
comentado, orientando o leitor quanto ao conteúdo
e aplicações potenciais da obra, devendo conter no
máximo 05 (cinco) laudas e ser elaborada por
especialistas da área. Entrevistas, espaço
destinado a entrevistas com nomes de destaque
na temática do volume da edição, devendo ser
apresentado em até 06 (seis) laudas. A Revista
poderá ainda publicar conferências proferidas em
eventos relevantes realizados pelo Programa de
Pós-Graduação em Políticas Públicas.

A Revista tem os seus direitos editoriais
reservados, não podendo nenhuma parte de suas
publicações ser reproduzida, estocada ou
transmitida por qualquer meio ou sistema, existente
ou que venha a ser criado, sem prévia autorização,
por escrito, da Comissão Editorial, ou sem que

conste o crédito de referência, em conformidade
com as leis de direitos autorais vigentes no Brasil.

Só serão aceitos para publicação trabalhos
originais, implicando na transferência de direitos do
autor (es) para a Revista de Políticas Públicas. Para
isso, o (s) autor (es) deverá (ão) assinar Termo de
Responsabilidade e de Transferência de Direitos
Autorais, quando do encaminhamento do artigo para
publicação, conforme modelo fornecido.

Os trabalhos deverão ser apreciados por
dois consultores “ad hoc” e só serão publicados os
que receberem pareceres favoráveis
consubstanciados dos dois pareceristas. No caso
de pareceres discrepantes (um não indicando a
publicação e outro totalmente favorável), o trabalho
será apreciado por um terceiro parecerista.

Cabe aos pareceristas opinarem pela
conveniência ou não da publicação dos trabalhos
avaliados, bem como condicionarem a aprovação
dos trabalhos apresentados para publicação a
modificações de forma, de estrutura ou de conteúdo,
em pareceres emitidos por estes. Todavia, a decisão
final sobre a publicação dos trabalhos recebidos
cabe à Comissão Editorial.

Após a avaliação final, não serão permitidas
alterações ou acréscimos ao texto.

As opiniões e conceitos emitidos nos
trabalhos e a exatidão das informações neles
contidas são de inteira responsabilidade do (s) autor
(es), eximindo a Comissão Editorial de qualquer
responsabilidade.

Todos os trabalhos que resultem de
pesquisa, ou relato de experiência, quando do
envolvimento de sujeitos humanos, para que sejam
aceitos para publicação devem explicitar, no último
parágrafo da seção sobre o conteúdo metodológico,
se foram respeitados os procedimentos constantes
na Declaração de Helsinki (1975, revisada em
1983). No caso de autores brasileiros, deverão ainda
indicar respeito às Resoluções do Conselho
Nacional de Saúde n. 196 de 10/10/1996 e 251 de
07/08/1997 e apresentar o parecer favorável do
Comitê de Ética em Pesquisa da instituição de
origem do (s) autor (es).

A Revista de Políticas Públicas Pública
publicará trabalhos nos idiomas Português, Inglês,
Espanhol e Francês.

Excepcionalmente, poderão ser aceitos
trabalhos já publicados, em versão impressa ou
virtual, quando acompanhados da autorização
escrita e assinada pelo autor (es) e pelo Conselho
responsável pelo veículo onde o trabalho foi
originalmente publicado.

A Comissão Editorial deve garantir o
anonimato do (s) autor (es) no processo de
avaliação dos trabalhos, bem como deve assegurar
aos avaliadores o sigilo de sua participação,
propiciando liberdade para julgamentos e
avaliações.

Os trabalhos submetidos para a publicação,
quando não aceitos, ficarão à disposição dos
autores.
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Não será oferecida qualquer remuneração
para os autores dos trabalhos, tendo estes direito a
02 (dois) exemplares da Revista.

O encaminhamento de trabalho para
publicação na Revista de Políticas Públicas implica
no conhecimento e na concordância, por parte do
(s) autor (es), da Política Editorial e das normas
para apresentação e aceitação do trabalho, que são
disponibilizados no site www.pgpp.ufma.br

5.2 Normas para Apresentação de Trabalhos

Todos os trabalhos devem ser
encaminhados por correio eletrônico (e-mail
revistadepoliticaspublicas@ufma.br), devendo ser
acompanhados de Declaração de Responsabilidade
e Declaração de Transferência de Direitos Autorais,
com assinatura digital ou serem enviados por correio
postal, com 03 cópias em papel e em um CD.

Os trabalhos devem ser apresentados em
papel formato A-4 e digitados com utilização de
editores Word for Windows Versão 6.0 ou 7.0, com
uso de:

a) Fonte arial, corpo 12, para o texto
e corpo 10 para o resumo, abstract,
citações de mais de três linhas e
notas de rodapé;

b) Espaçamento entre linhas 1,5 (um
e meio) para o texto, excetuando-
se as citações de mais de três
linhas, notas de rodapé,
referências, resumo e abstract que
devem ser digitados em espaço
simples;

c) Util izar margens esquerda e
superior de 3 cm; direita e inferior
de 2 cm,

d) Utilizar recuo de 2 cm da margem
esquerda para parágrafos e 4 cm
para citações de mais de três
linhas.

Os artigos não deverão ultrapassar 20 audas,
trazendo, na primeira página, as seguintes
informações:

a) Como garantia de anonimato no
processo de avaliação, os artigos
devem ser apresentados da
seguinte maneira: ter uma folha de
rosto, separada das demais, onde
deverá constar o título, nome do
autor, profissão, vínculo institucional
e título acadêmico, endereço,
telefone e e-mail;

b) Na primeira página do texto, deve
conter somente o título do trabalho
em versal (maiúscula), negrito e
centralizado e resumo de até 150
palavras em português,
acompanhado das palavras- chave

que identifiquem o conteúdo, a 05
(cinco) centímetros da margem
esquerda, sem parágrafos;

c) O subtítulo, se houver, deve vir em
redondo (minúscula), sem negrito;

d) O corpo do artigo deve começar
com a INTRODUÇÃO, seguida das
demais seções primárias,
enunciadas por títulos digitados em
versal (maiúsculas), em negrito e
sem numeração, ajustados à
margem esquerda, apresentando
como último item a CONCLUSÃO,
que deve ser seguida do título do
artigo em inglês, em versal
(maiúscula), negrito e centralizado,
do ABSTRACT e das Key words e
logo após as REFERÊNCIAS (em
versal sem negrito);

e) Os títulos das seções secundárias,
também ajustados à margem
esquerda, deverão ser digitados
com letras minúsculas, em negrito,
com o mesmo corpo do texto,
exceto a inicial e os nomes próprios
que devem ser maiúsculas;

f)  Os títulos das demais seções
(terciárias, quaternárias etc.)
deverão ser digitados utilizando
outros recursos, tais como: redondo
(minúsculas) ou itálico, em corpo
menor que o do texto. Deve-se
deixar um espaço duplo entre os
parágrafos que se seguem aos
títulos das seções.

No caso de os trabalhos conterem tabelas,
gráficos e ilustrações, as mesmas devem ser
numeradas consecutivamente, em algarismos
arábicos, conforme o tipo específico das mesmas
(quadros, fotos, plantas, etc.). As tabelas devem ser
encimadas pelo título antecedido da palavra “Tabela”
seguida do número correspondente. As ilustrações
(quadros, fotos, plantas, organogramas, etc.) devem
ter o título antecedido da palavra indicativa do tipo
de ilustração e o número da mesma, colocados,
entretanto, abaixo da ilustração. Cabe à Revista de
Políticas Públicas garantir a padronização de
tabelas, gráficos e ilustrações.

Quando a tabela e/ou ilustração for
transcrita de alguma obra, dever-se-á abaixo da
mesma indicar a fonte.

O sistema de chamada deverá ser o autor-
data, devendo-se no texto indicar junto a cada
citação, direta ou indireta, o sobrenome de cada
autor pessoal ou nome de entidade responsável,
seguido do ano da publicação do documento e da
(s) página (s) da citação, separados entre si, por
vírgula, podendo estar tudo entre parênteses ou,
caso o sobrenome do autor faça parte da sentença,
deve ficar fora deles. Neste último caso, o
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sobrenome do autor deverá estar só com a inicial
em letras maiúsculas, e quando estiver dentro dos
parênteses deverá estar em caixa alta. Tratando-
se de dois autores, quando fora dos parênteses,
deverão ser ligados pela conjunção “e”, mas
estando dentro dos parênteses serão separados
entre si, por ponto e vírgula, como na referência.
Quando houver três autores, é semelhante. No caso
de mais de três, fora dos parênteses, deverá
colocar-se o sobrenome do 1º, seguido da
expressão “e outros”. Estando dentro dos
parênteses, dever-se-á, após o sobrenome do 1º,
utilizar-se a expressão latina “et al”.

As citações indicadas nos trabalhos devem
ser pelo sobrenome do autor, seguido da data da
publicação e da página consultada, de modo que,
quando o nome do autor fizer parte da sentença,
somente a data e a página aparecem entre
parênteses. Ex.: Silva (1997, p. 32). Quando o nome
do autor não estiver incluído na sentença, este é
indicado no final da frase entre parênteses. Ex:
(SILVA, 1997, p. 78). Quando o trabalho citado
pertencer a dois autores, o sobrenome dos dois é
indicado separadamente, utilizando o ponto e
virgula. Ex.: (SILVA ; COSTA, 1997, p. 34). Quando
se tratar de trabalho de mais de três autores, o
sobrenome do primeiro é indicado seguido da
expressão et al. (Ex.: FERNANDES et al., 1998, p.
3). Quando se tratar de trabalho sem autoria, a
chamada é feita pela primeira palavra do título, em
maiúsculas, seguida de reticências, data e página.
Ex.: (COMUNIDADE..., 1997, p. 89).

As citações e referências devem ser
elaboradas de conformidade com o disposto na
NBR 10520, da ABNT, de agosto de 2002, devendo
todo autor citado no texto constar das
REFERÊNCIAS, dispostos em ordem alfabética,
pelo sobrenome do primeiro autor.

Figuras, tabelas e fotos devem ser bem
nítidas, apresentadas em alta definição, somente
em preto e branco, devendo constar do original.

 Se as ilustrações enviadas já tiverem sido
publicadas, deve ser mencionada a fonte e
apresentada a permissão para reprodução.

5.3 Critérios para aceitação de Trabalhos

Todos os trabalhos submetidos para
publicação na Revista de Políticas Publicas serão
avaliados, no seu mérito científico, por membros
do conselho editorial e por consultores “ad hoc”,
sendo considerados os seguintes critérios:

a) Pertinência do trabalho tendo em vista a
temática da Revista;

b) Qualidade linguística: clareza e correção na
comunicação;

c) Conteúdo: fundamentação teórica e
contribuição para a produção do conhecimento
no campo das Políticas Públicas;

d) Estrutura: introdução, desenvolvimento
(desdobrado em itens subseqüentes à Introdução
e anteriores à Conclusão, devendo cada item
receber um título que expresse o conteúdo
abordado), conclusão, resumo, palavras-chave;
abstract e key words;
e) Apresentação: obediência às normas para

apresentação de trabalho, acima especificadas.

6 FINANCIAMENTO DAS PUBLICAÇÕES

A Revista de Políticas Públicas terá como
fontes para financiamento: recursos próprios da
Universidade Federal do Maranhão; recursos
provenientes da FAPEMA, da CAPES, do CNPq,
ou outras entidades de fomento à pesquisa e à pós-
graduação. O financiamento dessas publicações
poderá ainda decorrer de convênios com entidades
não-governamentais ou instituições públicas, desde
que esses convênios não interfiram nos princípios
da Universidade Pública e gratuita, na autonomia
científica do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas e na linha editorial da Revista.

7  PLANO DE DIVULGAÇÃO, DISTRIBUIÇÃO E
COMERCIALIZAÇÃO DAS PUBLICAÇÕES

Quanto à divulgação e distribuição da
Revista de Políticas Públicas, devem ser
considerados os seguintes aspectos:

a) Devem ser estabelecidos contatos com
Universidades (especialmente as federais),
Bibliotecas, Livrarias, Grupos de Pesquisa,
no sentido de intercâmbio das produções,
em nível nacional e internacional;

b) Devem ser encaminhados 03 exemplares
para as Bibliotecas Públicas existentes no
Maranhão, principalmente em São Luís,
especialmente as das Universidades locais;

c) A divulgação deve se util izar de
instrumentos tais como: site do programa
de Pós-Graduação em Políticas Públicas e
da UFMA, folders, cartazes, jornais locais,
internet, veículos de divulgação da UFMA:
informativos e outros;

d) Em 2009 será elaborado e colocado on-line
um site específico da Revista de Políticas
Públicas.

Quanto à comercialização:

a) O espaço da Editora e Livraria da UFMA
pode ser utilizado para divulgação e venda
das publicações;

b) Criação de um posto de venda no prédio
do Programa de Pós-Graduação em
Políticas Públicas – um espaço onde fiquem
expostos exemplares das publicações para
comercialização;
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c) Levantamento das principais livrarias da
cidade, elegendo-se algumas para viabilizar
a comercialização;

d) Levantamento de livrarias em outras
cidades para representação e
comercialização da Revista;

e) Articulação com programas de pós-
graduação para divulgação e venda da
Revista.

Anexo 1 Modelo de Declaração de
Responsabilidade

Deve ser assinado por todas as pessoas
relacionadas com autores.

Título do Trabalho:

Autores (indicar nomes e instituições de origem):

Certifico que participei da elaboração do trabalho
referido, em parte ou no todo; que não omiti qualquer
ligação ou acordo de financiamento entre os autores
e instituições ou empresas que possam ter
interesses na publicação desse trabalho. Certifico
ainda tratar-se de texto original isento de
compilação, em parte ou na íntegra, de minha
autoria ou de outro (os) autor (es); que o texto não
foi enviado a outra revista (impressa ou eletrônica)
e não o será até que a possibilidade de sua
publicação esteja sendo considerada pela Revista
de Políticas Públicas.

Local:

Data:

Assinatura (as):

Anexo 2 Modelo de Termo de Transferência de
Direitos Autorais

Cada autor deve apresentar um Termo de
Transferência de Direitos Autorais, devidamente
assinado.

Título do Trabalho:

Autoria (indicar nome e instituição de origem):

O autor (a) abaixo assinado transfere os direitos
autorais do trabalho especificado para a Revista de
Políticas Públicas, comprometendo-me a não
reproduzir o texto, total ou parcialmente, em
qualquer outra revista ou meio de divulgação,
impresso ou eletrônico, sem prévia autorização por
escrito da Revista de Políticas Públicas.

Local:

Data:

Assinatura (as):
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