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Edital ANESP nº 01 / 2019 

Chamamento de artigos para a revista Respvblica 

1. Apresentação 

Criada em setembro de 2002, a Respvblica é uma publicação gratuita editada semestralmente 
pela Associação Nacional dos Especialistas em Políticas Públicas e Gestão Governamental - 
ANESP, com o objetivo de estimular a elaboração e divulgar estudos em temas relacionados à 
carreira de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental - EPPGG, à gestão 
pública e à formulação, implementação e avaliação de políticas públicas. 

A história da revista está diretamente ligada à da carreira de EPPGG do governo federal. Por 
isso, tradicionalmente a Respvblica mantinha-se exclusiva a artigos de autoria ou co-autoria de 
integrantes de tal categoria, com algumas exceções em edições específicas. Entretanto, 
acreditando que a publicação tem um relevante papel acadêmico-profissional a cumprir no 
campo da gestão pública, a ANESP inicia esforços de abertura da publicação, o que se 
materializa por meio do presente edital, direcionado aos integrantes de carreiras de gestores 
públicos de governos federal, estadual e municipal. 

2. Quem pode publicar 

Servidores públicos de carreiras de Especialista em Políticas Públicas e Gestão Governamental 
- EPPGG do governo federal, estadual ou municipal, ou suas equivalentes, cujas entidades 
representativas (associações ou sindicatos) sejam filiadas à Federação Nacional de Carreiras 
de Gestão de Políticas Públicas  - FENAGESP. 

3. Submissão de artigos 

São aceitos artigos em padrão ABNT, com 5.000 (cinco mil) a 7.000 (sete mil) palavras, 
acompanhado de resumo com aproximadamente 100 (cem) palavras. Os trabalhos não podem 
conter qualquer identificação dos autores. 
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A submissão é exclusivamente eletrônica. Os artigos devem ser enviados em formato de Word 
(".docx") para o e-mail estudosepesquisas@anesp.org.br. No corpo da mensagem é preciso 
constar os nomes dos autores, instituição a que pertencem, carreira que integram, titulação 
acadêmica e o título do artigo. 

4. Avaliação 

Os artigos são avaliados em sistema de blind review por até três pareceristas, integrantes do 
Conselho Editorial da revista. As análises considerarão a relevância conjuntural do texto, a 
originalidade, a consistência, a coerência, a clareza e a objetividade. 

Os trabalhos analisados podem ser 1. aprovados integralmente; 2. aprovados com sugestões 
(situação em que o texto é devolvido aos autores para adequação); ou 3. rejeitados.  

Eventuais revisões gramaticais necessárias devem ser feitas pelos próprios autores. 

5. Prazo de submissão 

Os artigos devem ser enviados para estudosepesquisas@anesp.org.br até o dia 31 de março 
de 2019. 

6. Considerações finais 

A ANESP, por meio da Vice-Presidência de Administração, Estudos e Pesquisas da entidade, 
se reserva o direito de alterar prazos e processos descritos neste documento. Também cabe a 
ela a resolução de casos omissos no edital. 

Para mais informações sobre a Respvblica e acesso às edições anteriores, acesse 
www.anesp.org.br/respvblica.
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