
POLÍTICA EDITORIAL 

1 Foco e escopo  
Gestus - Cadernos de Administração e Gestão Pública é uma publicação do Curso de 
Administração Pública/Gestão Pública da Universidade Federal do Paraná – Setor Litoral. Seu 
principal objetivo consiste na divulgação de trabalhos acadêmicos sobre o campo de públicas, 
que congrega cursos de Administração Pública, Gestão Pública, Políticas Públicas, Gestão de 
Políticas Públicas e Gestão Social. Revista eletrônica, com publicação anual, Gestus possui 
acesso aberto, sem restrições. O processo de submissão e avaliação ocorre com a avaliação 
duplo-cega.  

2 Grande área e área de cobertura  
Ciências Sociais Aplicadas: 
Administração 
Administração Pública 

3 Processo de Avaliação por Pares 
Processo de Avaliação pelos Pares 
O processo de avaliação de artigos submetidos à publicação no Gestus - Cadernos de 
Administração e Gestão Pública envolve as seguintes etapas:  
a) triagem preliminar por formato;  
b) desk review, que examina a adequação do trabalho à linha editorial da revista e seu 
potencial para publicação;  
c) avaliação por pares, realizada por dois especialistas na temática do artigo da Universidade 
Federal do Paraná – Setor Litoral.  

4. Diretrizes de submissão para os autores 
Condições para submissão 
Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a conformidade da 
submissão em relação a todos os itens listados a seguir.  
As submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas aos autores. 

FORMATAÇÃO GERAL 

SEÇÃO I 
Reflexões/News/Comunidade: News: inovações na legislação; novas práticas locais de 
gestão pública; opinião sobre gestão pública local e sobre inovações da gestão pública local; 
Comunidade: registros acerca da apresentação da UFPR no Litoral (iniciativa de educação 
fiscal, concursos de redações nas escolas, um dia na UFPR Setor Litoral, etc.); 
Formatação: 
Língua de publicação: Gestus - Cadernos de Administração e Gestão Pública aceitam 
submissões em português e espanhol. 
Extensão: Entre 2 a 5 páginas – texto completo. 
Fonte: Arial, tamanho 12. 
Alinhamento: Justificado. 



Espaçamento entre linhas: 1,5. 
Margem: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm. 
Itálico: Utilizado em palavras e/ou expressões de língua estrangeira que não foram 
dicionarizadas na língua portuguesa, título de livros e periódicos. 
Negrito: Utilizado para títulos e subtítulos. 
Aspas: Utilizadas em citações diretas de até 40 palavras. 
Autoria: Para preservar o anonimato, a identificação de autoria fica restrita ao formulário de 
cadastro no sistema de submissão de artigos. Não deve haver identificação do (s) autor(es) ao 
longo do artigo. 
Normas de citação e referência: ABNT. 
Normas formatação tabelas e ilustrações (quadros, figuras, etc.): ABNT. 

SEÇÃO II 
Relatos de Estágio: Relatórios de estágios e/ou relatos sobre as atividades e experiências 
empíricas;  
Formatação: 
Língua de publicação:  Gestus aceita submissões em português. 
Extensão: Entre 2 a 5 páginas – texto completo. 
Fonte: Arial, tamanho 12. 
Alinhamento: Justificado. 
Espaçamento entre linhas: 1,5. 
Margem: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm. 
Itálico: Utilizado em palavras e/ou expressões de língua estrangeira que não foram 
dicionarizadas na língua portuguesa, título de livros e periódicos. 
Negrito: Utilizado para títulos e subtítulos. 
Aspas: Utilizadas em citações diretas de até 40 palavras. 
Autoria: Para preservar o anonimato, a identificação de autoria fica restrita ao formulário de 
cadastro no sistema de submissão de artigos. Não deve haver identificação do(s) autor(es) ao 
longo do artigo. 
Normas de citação e referência: ABNT. 
Normas formatação tabelas e ilustrações (quadros, figuras, etc.): ABNT. 

SEÇÃO III 
Artigos Científicos: artigos científicos (resultado de TCCs dos cursos de Administração/
Gestão Pública da UFPR - Setor Litoral, demais cursos de graduação da UFPR - Setor Litoral 
e dos demais cursos de graduação do Campo de Públicas); 
Formatação: 
Língua de publicação: Gestus aceita submissões em português. 
Extensão: Entre 16 e 20 páginas – texto completo, incluindo título, resumo e palavras-chave 
em português, bem como tabelas, figuras e referências. 
Fonte: Arial, tamanho 12. 
Alinhamento: Justificado. 
Espaçamento entre linhas: 1,5. 
Margem: superior e esquerda 3 cm; inferior e direita 2 cm. 
Itálico: Utilizado em palavras e/ou expressões de língua estrangeira que não foram 
dicionarizadas na língua portuguesa, título de livros e periódicos. 



Negrito: Utilizado para títulos e subtítulos. 
Aspas: Utilizadas em citações diretas de até 40 palavras. 
Autoria: Para preservar o anonimato, a identificação de autoria fica restrita ao formulário de 
cadastro no sistema de submissão de artigos. Não deve haver identificação do(s) autor(es) ao 
longo do artigo. 
Normas de citação e referência: ABNT. 
Normas formatação tabelas e ilustrações (quadros, figuras, etc.): ABNT. 

IMPORTANTE: Os arquivos de submissão deverão ser encaminhados para o e-mail: 
gestus.ufpr@gmail.com até 20 de fevereiro de 2019.

mailto:gestus.ufpr@gmail.com

