Revista Economia e Sociedade
ESTATUTO/REGIMENTO INTERNO
A Revista Economia e Sociedade é uma publicação científica do Instituto de Economia da
Universidade Estadual de Campinas (IE/UNICAMP), que atende a uma política editorial
definida, publicando artigos e resenhas inéditos, em português, espanhol e inglês. Os
manuscritos submetidos são avaliados de acordo com o sistema blind review. sendo
encaminhados a pelo menos dois pareceristas anônimos pertencentes a instituições distintas
daquelas a que são afiliados os autores.
Criada em 1992, na forma impressa, a revista tem o objetivo de contribuir para a reflexão crítica
em temas de amplo interesse nas áreas de teoria econômica, economia aplicada, história do
pensamento econômico e história econômica, acolhendo a produção heterodoxa inspirada,
sobretudo, pelas tradições de Marx, Keynes, Kalecki e Schumpeter, bem como pela reflexão
latino-americana sobre desenvolvimento econômico. Atualmente circula exclusivamente na
forma eletrônica

Da Periodicidade
Economia e Sociedade tem periodicidade quadrimestral.

Do Conselho Editorial
O Conselho Editorial é composto por intelectuais e pesquisadores ligados à área da Economia,
oriundos de diferentes países, considerando a excelência de sua produção e sua perspectiva
teórica, sendo que sua permanência não tem periodicidade definida. Os membros do Conselho
são indicados pela equipe editorial, sendo os nomes enviados para ciência da Congregação do
IE.

Da Equipe editorial
A equipe editorial é composta pelo editor-chefe, que deve ser um docente do IE/UNICAMP, e
por cinco co-editores, também docentes do IE/UNICAMP, podendo contar com a participação
minoritária de membros externos desde que alinhados com a missão e objetivos do periódico.
O editor-chefe e os co-editores são responsáveis por diferentes áreas temáticas.
Os membros da Equipe editorial (editor e co-editores) têm mandato de quatro anos, podendo ser
reconduzidos apenas uma vez.

Do(a) Editor(a) Chefe
O Editor-Chefe é convidado pelo diretor do IE/UNICAMP, sendo seu nome selecionado
preferencialmente entre um dos co-editores da gestão anterior, o qual deve ser enviado para
homologação na Congregação do IE/UNICAMP.
Atribuições do(a) Editor(a) Chefe
1. Convidar os co-editores, cujos nomes são enviados para ciência da Congregação do
IE/UNICAMP.
2. Coordenar e representar a equipe editorial;
3. Convocar e presidir as reuniões da equipe editorial;
4. Encaminhar os artigos submetidos aos co-editores de acordo com a respectiva área
temática;
5. Encaminhar para os pareceristas os artigos de sua (s) área (s) temática (s)
6. Definir a composição de cada número da revista;
7. Estabelecer contatos periódicos com o Conselho Editorial, com vistas a receber
avaliação e sugestões;
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8. Responder pela Revista e seus financiamentos junto à Direção do IE/UNICAMP;
9. Zelar pelo nome da publicação, junto com os co-editores, cuidando de sua
periodicidade, avaliação, circulação e divulgação;
10. Decidir, junto com os co-editores, pelo lançamento de números especiais e política de
promoção da revista;
11. Elaborar, junto com os co-editores, o orçamento e os relatórios anuais de prestação de
contas, a serem apresentados à Direção do IE/UNICAMP;
12. Elaborar, junto com os co-editores, projetos de financiamento e prestações de contas
para os órgãos de fomento;
13. Preparar, junto com os co-editores, os relatórios para os órgãos externos de avaliação,
conforme solicitação das instâncias superiores;
Atribuições dos co-editores
1. Atuar como Editores Associados, auxiliando o editor-chefe nas tarefas de desk rejection
e atribuição das submissões aos pareceristas.
2. Auxiliar o editor-chefe nas atribuições definidas acima.
Atribuições do Secretário da equipe editorial
1. Gerenciar a produção e a distribuição da Revista;
2. Zelar pela originalidade dos artigos submetidos e pelo banco de dados referente
corpo de pareceristas “ad-hoc” indicados pela equipe editorial;
3. Administrar o banco de tradutores e revisores especializados;
4. Auxiliar a equipe editorial na elaboração de orçamento e os relatórios anuais
prestação de contas, a serem apresentados à Direção do Instituto de Economia
UNICAMP;
5. Auxiliar a equipe editorial na elaboração de projetos de financiamento e prestações
contas para os órgãos de fomento;
6. Auxiliar a equipe editorial na elaboração de relatórios para os órgãos externos
avaliação, conforme solicitação das instâncias superiores.
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Da Produção
A Revista Economia e Sociedade é produzida no IE/UNICAMP e por serviços externos quando
necessário. A equipe editorial poderá mudar a periodicidade e o formato apresentado no
periódico, desde que respeitados os critérios de sua indexação. A critério da equipe editorial, a
Revista Economia e Sociedade pode publicar números especiais, fora da periodicidade.
A Revista segue as normas de publicação da Associação Brasileira de Normas Técnicas –
ABNT e considera os critérios dos órgãos avaliadores.
Da Circulação
Este periódico cientifico é publicado exclusivamente em formato eletrônico e oferece acesso
livre imediato ao seu conteúdo, sob a licença Creative Commons, em formato PDF, seguindo o
princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona
maior democratização mundial do conhecimento. O conteúdo da revista está disponível no site
do IE/UNICAMP, no portal de periódicos eletrônicos e científicos da UNICAMP (PPEC) e na
plataforma Scientific Electronic Library Online (Scielo), biblioteca eletrônica que abrange uma
coleção selecionada de periódicos científicos brasileiros.
Do Financiamento
A Revista Economia e Sociedade é financiada pelo IE/ UNICAMP, podendo contar também
com o apoio financeiro de fontes internas e externas à Unicamp.

Este estatuto passa a vigorar a partir de sua aprovação pela Congregação do IE/UNICAMP.
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