ORIENTAÇÕES AOS COLABORADORES

PERFIL TEMÁTICO E OBJETIVOS DA PUBLICAÇÃO:
A Revista Pensar Contábil é um periódico quadrimestral do Conselho Regional de
Contabilidade, existente desde agosto de 1998 e tem como missão a divulgação de
artigos relevantes na área de contabilidade, com o objetivo de fomentar a pesquisa.
MECANISMO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS:
Podem encaminhar artigos para a revista, colaboradores do Brasil e do exterior.
Os artigos recebidos são avaliados pelo Corpo Editorial e Consultores Externos, através
do sistema double blind review, não sendo conhecidos os autores durante a avaliação.
Os artigos são apreciados e pontuados para uma edição específica da revista.
ENVIO E REGRAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS:
Os artigos deverão ser inéditos, podendo estar no idioma português, espanhol ou inglês.
Devem ser encaminhados para o e-mail pensarcontabil@crcrj.org.br ou
www.atena.org.br devendo constar:
- o título do artigo;
- identificação e qualificação do(s) autor(es) constando: o nome completo, número de
registro (se for o caso), formação e qualificação profissional e/ou acadêmica (no caso de
citar instituição de ensino, informar também o Cep, Cidade e UF correspondente);
- endereço completo, telefone, fax e e-mail do(s) autor(es);
a) a estrutura de apresentação do artigo deverá conter: título do artigo, resumo e
palavras-chave, assim como os mesmos tópicos em inglês (title, abstract, key
words), introdução, desenvolvimento e conclusão;
b) As Referências Normativas deverão ser apresentadas de acordo com as normas
da ABNT (NBR-6023 revisada);

d) a formatação do artigo deve ser:
- digitado em Word, tamanho A4, fonte Times New Roman;
- fonte tamanho 12 para texto e tamanho menor para citações de mais de 3
linhas, notas de rodapé, paginação e legendas das ilustrações e tabelas;
- as folhas devem apresentar margem esquerda e superior de 3 cm; direita e
inferior de 2 cm;
- entrelinhas simples;
- alinhamento justificado;
e) os artigos deverão estar redigidos em português. Os artigos de autores do
exterior serão publicados em inglês, espanhol ou português, conforme o caso;
f) os artigos deverão ter no mínimo 10 e no máximo 15 páginas;
g) os artigos deverão ter sido completa e perfeitamente revisados

h) os direitos autorais dos artigos publicados nesta revista são dos autores, sendo
concedidos pelos mesmos os direitos da primeira publicação ao Conselho
Regional de Contabilidade do Estado do Rio de Janeiro.
i) o autor deverá encaminhar juntamente com o artigo “DECLARAÇÃO DE
RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS”,
devidamente assinada (formato pdf).

