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RESUMO: Este documento apresenta as principais regras de formatação exigidas para a 
publicação de trabalhos na Revista Síntese – Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de 
Janeiro. As normas aqui apresentadas se baseiam em revistas científicas sobre o assunto, 
mesclando algumas delas, a fim de atender ao espaço disponível na Revista. O texto já está no 
formato sugerido, como um exemplo para facilitar a compreensão do leitor. [entre colchetes, estão 
algumas observações para cada item, quando necessárias] 

 
PALAVRAS-CHAVE: normatização; submissão de trabalhos; Revista Síntese; Tribunal de Contas 
do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ. 
 
 
ABSTRACT: [versão em inglês do resumo em português: usar itálico] 
 
KEYWORDS: [versão em inglês das palavras-chave em português: também usar itálico] 
 
 

INTRODUÇÃO 

 

A REVISTA 

 

A Síntese : Revista do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro  

é um instrumento de divulgação da Escola de Contas e Gestão – ECG do Tribunal 

de Contas do Estado do Rio de Janeiro – TCE-RJ, que visa a estimular a 

produção de ideias relativas às práticas de administração pública e de outros 

temas concernentes ao controle externo. Sua frequência é semestral, sendo uma 

edição em jan/jun e a outra em jul/dez. 

 

TIPOS DE TRABALHO 

 



A Revista aceita avaliar para publicação artigos, resenhas e estudos de caso 

inéditos e de caráter técnico-acadêmico-científico cujo tema esteja relacionado à 

administração pública e seja de interesse do TCE-RJ. 

 

Submissão dos Trabalhos 

Os trabalhos (individual ou em grupo) devem ser apresentados na formatação 

exigida, com 15-20 páginas para artigos, 10-15 para estudos de caso e 05-10 para 

resenhas, e enviados à Coordenadoria de Estudos e Pesquisas – COE da Escola de 

Contas e Gestão – ECG, para o endereço pesquisas_ecg@tce.rj.gov.br, sob a forma 

de documento anexo à mensagem, em programa Word for Windows (versão 97 em 

diante) e com autorização para publicação (modelo livre ou da própria ECG).  

Para identificação do(s) autor(es), deverão constar na mensagem eletrônica os 

seguintes itens: nome completo, cargo/função e vínculo institucional atual, titulação e 

instituição de ensino relacionada, telefone/celular, fax, e-mail e área de 

estudo/pesquisa em que o trabalho se insere.  

Os trabalhos serão submetidos à avaliação de membros da Comissão 

Permanente de Estudos e Pesquisas – Copep, em sistema blind review. Os 

avaliadores estão autorizados a aceitar, sugerir alterações ou recusar a publicação de 

trabalhos, sendo o(s) autor(es) notificado(s) do recebimento e também da aceitação 

ou recusa da publicação. Uma vez aprovado o texto, a ECG se reserva o direito de 

publicar o trabalho quando possível e sem quaisquer ônus daí advindos. 

 

 

FORMATAÇÃO 

 

CONFIGURAÇÕES DE PÁGINA 

 

 Os trabalhos devem apresentar-se no seguinte formato: 

• Tamanho da página : A4 (210 x 297mm); 

• Margens : 

o 3,0cm (superior e esquerda);  

o 2,0cm (inferior e direita);  



o 1,25cm (cabeçalho e rodapé).  

• Parágrafo : adentramento de 1,25cm a partir da margem esquerda 

 

ESTRUTURA 

 

 Os trabalhos devem conter, necessariamente: 

• introdução  – ou apresentação , ou nome similar –, que, ocupando cerca 

de 10% do texto, explicará concisamente a proposta do trabalho;  

 

• desenvolvimento , com uma ou mais seções, intituladas de acordo com o 

seu conteúdo; 

 

• conclusão  – ou considerações finais , ou nome similar –, que, ocupando 

cerca de 10% do texto, oferecerá as conclusões do pesquisador e/ou 

hipóteses/sugestões para desenvolvimento de trabalhos posteriores.  

 

Pré-texto  

O pré-texto – que compreende o título, os créditos, o resumo com as 

palavras-chave e o abstract com as keywords – precisa estar todo em 

espaçamento simples e na seguinte ordem: 

• Título  [logo na primeira linha do texto, em caixa alta, Arial 16, negrito e 

centralizado; caso haja subtítulo, ele virá imediatamente após o título, 

com dois pontos, e em caixas alta/baixa]: título do artigo que está sendo 

proposto (e não do trabalho de origem – este poderá vir em nota de fim 

de documento ou mesmo na parte do resumo/abstract), sempre evitando 

títulos muito longos; 

• Créditos  [logo abaixo do Título, Arial 12, encostados à margem direita]: 

nome(s) do(s) autor(es); com o(s) respectivo(s) cargo(s)/função(ões) e 

nome(s) da(s) instituição(ões) a que está(ão) vinculado(s), e a maior 

titulação de cada autor, com a instituição de ensino relacionada, tudo 



isso abaixo do(s) nome(s), separado por ponto e vírgula e entre 

parênteses; 

 

• Resumo : justificado, sem adentramento, Arial 10 (iniciar duas linhas 

abaixo dos Créditos, com a palavra RESUMO, em caixa alta, seguida de 

dois-pontos, e digitar na mesma linha o texto, em caixa alta e baixa, com 

até 150 palavras); 

• Palavras-chave : sem adentramento, Arial 10 (iniciar uma linha abaixo 

do Resumo, com a expressão PALAVRAS-CHAVE, em caixa alta, 

seguida de dois-pontos, e digitar na mesma linha até cinco palavras-

chave, separadas por ponto e vírgula, utilizando letras maiúsculas e 

minúsculas de acordo com as formas mais usuais); 

• Abstract: justificado, sem adentramento, Arial 10 (iniciar duas linhas 

abaixo das Palavras-chave, com a palavra ABSTRACT, em caixa alta, 

seguida de dois pontos, e digitar na mesma linha o texto, em caixa alta e 

baixa, com até 150 palavras); 

• Keywords: sem adentramento, Arial 10 (iniciar uma linha abaixo do 

Abstract, com a palavra KEYWORDS, em caixa alta, seguida de dois-

pontos, e digitar na mesma linha até cinco termos, separados por ponto 

e vírgula, utilizando letras maiúsculas e minúsculas de acordo com o 

mais usual). 

 

Texto 

O texto – composto da introdução/apresentação, do desenvolvimento e da 

conclusão/considerações finais – deve ser justificado e começar duas linhas 

abaixo das keywords, além de seguir as regras descritas a seguir. 

 

Corpo do Texto 

• Fonte : Arial 12; 

• Espaçamento : 1,5; 

 



Citações e remissões 

• Citações literais de até três linhas  devem ser incluídas nos próprios 

parágrafos e aspeadas (com aspas duplas) [as aspas simples serão 

utilizadas somente se ocorrer o uso das aspas no interior de um trecho 

já intercalado por aspas duplas]; 

• Citações literais com mais de três linhas  devem ser blocadas 

(espaçamento simples, Arial 10 e sem aspas) a 4 cm de distância da 

margem esquerda, sem adentramento de parágrafo e com dois espaços 

(um no início e outro no fim) separando-as do restante do texto [as 

aspas (simples ou duplas) só poderão ser utilizadas aqui se já estiverem 

presentes dentro do trecho retirado do texto original]; 

• Remissões de citação literal e de paráfrase  são compostas por 

sobrenome de entrada de referência bibliográfica, ano e página, nestes 

moldes: (SANTOS, 1999, p. 40) – ou, então, Santos (1999, p. 40), no 

caso de aproveitamento do sobrenome digitado ao longo do texto; 

o Algumas observações  específicas para citações e remissões:  

� quando o texto original já possuir as reticências como 

forma de supressão de um trecho, deve-se utilizá-las entre 

parênteses, assim (...); mas se o próprio autor do artigo 

decidir por suprimir, por conta própria, parte do texto 

original, ficarão as reticências entre colchetes, assim [...]; 

� quando a citação literal fizer parte do discurso do autor do 

trabalho, fecham-se as aspas ao término da citação, antes 

do ponto; caso contrário, o ponto da citação fica abrangido 

por elas; 

� quaisquer outras dúvidas a respeito dos procedimentos em 

citações/remissões deverão ser sanadas por meio de 

consulta às normas da ABNT NBR 10520/2002, disponível 

na Biblioteca do TCE-RJ. 

 

Títulos de seções 



• em seções primárias : justificados, Arial 14, negrito, caixa alta, pulando 

duas linhas do texto anterior, uma linha acima do texto posterior;  

• em seções secundárias : justificados, Arial 12, negrito, caixa alta, 

pulando uma linha do texto anterior, uma linha acima do texto posterior;  

• em seções terciárias : justificados, Arial 12, negrito, caixa alta e baixa, 

pulando uma linha do texto anterior; 

• nas demais  seções: justificados, Arial 12, sem negrito, caixa alta e 

baixa, pulando uma linha do texto anterior. 

 

Ilustrações 

• As ilustrações  (tabelas, fotografias, quadros, desenhos, gráficos, 

mapas etc.) devem estar – mantendo-as o mais próximo possível da sua 

forma no original - incorporadas ao texto, numeradas e tituladas e 

apresentar as seguintes indicações: título (acima) em Arial 10 [ex. Tabela 

1: Subsistemas do Modelo de Administração Pública] e fonte/origem (abaixo) em 

Arial 8 [ex. Fonte: Silva (1996)]; sendo o primeiro centralizado e o segundo, 

alinhado à esquerda. Caso a ilustração tenha sido elaborada pelos 

próprios autores do artigo, usar para a fonte a expressão “elaboração 

do(s) autor(es), com base em ______________”. Quanto aos textos que 

compõem as ilustrações, podem estar em Arial 8, 10 ou 12, dependendo 

do tamanho do conjunto ou do conteúdo das células – no caso de 

tabelas. 

 

Pós-texto  

 Os elementos pós-textuais ficam dispostos na seguinte ordem, e em 
espaçamento (entre linhas) simples: 
 
Notas1 

• As notas devem ser explicativas, numeradas (em algarismos arábicos, exceto as eventuais notas 
sobre o título do artigo, que virão com asterisco) e incluídas como “notas de fim” (isto é, no final 
do documento, e não ao final de cada página), em Arial 9, justificado. 

 
Referências 

• O capítulo (seção primária) denominado “Referências” deve conter 
exclusivamente as fontes citadas no trabalho (excluindo-se aquelas que 



serviram apenas como consulta); sendo apresentadas em ordem alfabética, 
conforme as normas da ABNT – NBR 6023/2002 (disponível na Biblioteca do 
TCE-RJ), preferencialmente em fonte Arial 11 e sem justificar. 

 

 

OBSERVAÇÕES FINAIS 

  

 Além das indicações apresentadas, cabe informar que, ao longo do texto: 

• o uso de itálico deve ser reservado a expressões em língua estrangeira;  

• o negrito pode ser utilizado (mas tão-somente) para destaques; 

• as expressões idem, ibidem, op. cit. e loc. cit. devem ser evitadas; 

• também é importante evitar as listas com marcadores como traços, 

bullets etc., tentando ao máximo colocá-las em forma de texto corrido, 

separando-se os itens por ponto e vírgula; 

• a pessoa gramatical (do discurso) é de livre escolha do autor, dentre as 

opções possíveis: 1ª p. sing. (eu); 1ª p. pl. (nós); 3ª pessoa (estruturas 

de sujeito indeterminado, voz passiva ou orações sem sujeito). 

 

É preciso ressaltar que, ainda que o trabalho esteja rigorosamente dentro 

dos padrões de formatação aqui estabelecidos, não há garantias de que ele será 

publicado na edição imediatamente posterior, já que, a cada vez em que a Revista 

Síntese é editada, pode haver critérios específicos relativos, por exemplo, a tema, 

quantidade de páginas e tipo de abordagem – além de se ter que levar em conta o 

número de trabalhos encaminhados para a publicação em um dado momento. 

                                         
1 Devem-se evitar os exageros na quantidade e no tamanho das notas de rodapé. 


