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Normas para Submissão de Artigos
As submissões serão avaliadas pelos membros do Comitê de
Seleção de Trabalhos de forma anônima (blind review).
Na versão anônima do texto, a Folha de Rosto deve conter: título
do trabalho, Abstract, palavras-chave (máximo 5) e Códigos JEL.
Ao gerar esta versão, na extensão Adobe Reader (*.pdf), o(s)
autor(es) devem clicar em Arquivo, Propriedades do documento e
Descrição, apagando toda e qualquer identificação de autoria,
institucional ou endereço eletrônico.
Será aceita apenas uma submissão por pessoa, embora um
mesmo autor possa constar como co-autor em trabalhos
submetidos por outras pessoas. Os artigos devem ser
submetidos eletronicamente, seguindo as instruções do site
http://virtualbib.fgv.br/ocs/index.php/sbe/EBE09
O pagamento da taxa de submissão de artigos será considerada
como pagamento da taxa de anuidade de 2009 da SBE.
Para cada artigo submetido terá que haver uma taxa de submissão
correspondente. Se algum autor submeter um artigo e o comprovante
de pagamento não for registrado pela SBE, o artigo estará fora do
processo de submissão.
Não serão aceitas submissões de artigos impressos e artigos que
também tenham sido submetidos ao XXXVII Encontro Nacional de
Economia da ANPEC.
Para que a submissão seja considerada, é indispensável que
todas as normas sejam rigorosamente cumpridas.
Esclarecimentos adicionais podem ser obtidos na secretaria da SBE, no endereço:
Praia de Botafogo, 190, 10º andar, sala 1032, 22250-900, Rio de Janeiro, RJ,
Brasil, Tel.: (55-21) 2551-4658, Fax: (55-21) 2552-4898, e-mail: sbe@fgv.br;
ou no site http://www.sbe.org.br
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Em Foz do Iguaçu a água é a grande atração, cientes da necessidade de preservar os recursos hídricos do nosso planeta,
os convidamos a tomar pequenas atitudes que podem fazer a diferença:
• feche a torneira ao escovar os dentes ou se barbear • não deixe torneiras pingando • só use a máquina de lavar em sua capacidade total •

