NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
1. INFORMAÇÕES GERAIS
A Revista TRANSPORTES é uma publicação da Associação Nacional de Pesquisa e Ensino em Transportes
(ANPET) que tem por objetivo divulgar artigos técnicos e científicos e outras matérias de interesse para seus
associados e para a comunidade de profissionais de transportes e áreas afins.
A publicação aceita os seguintes tipos de colaboração, em português, espanhol e inglês:
1.1. Especial
Artigos encomendados a profissionais renomados sobre temas de interesse da comunidade e da própria
ANPET.
1.2. Artigos
Trabalhos de natureza técnico-científica, de caráter original, que não tenham sido submetidos para publicação
em qualquer outro veículo de divulgação.
1.3. Panorama Profissional
Comunicações de conteúdo sucinto, descrevendo o andamento ou os resultados obtidos de trabalhos de pesquisa ou projetos significativos na área de transportes.
1.4. Resenhas Bibliográficas
Resumo de livros, teses e dissertações, editados no Brasil ou no exterior, reconhecidos como de interesse para o
conhecimento de transportes e áreas associadas.
1.5. Cartas ao Editor
Comentando ou discutindo não só artigos previamente publicados, mas também outros temas julgados de interesse para a comunidade de leitores. A decisão e escolha das cartas para publicação será atribuição específica
do Conselho Editorial, que considerará a propriedade, extensão e disponibilidade de espaço para o material
submetido. Sempre que necessário será dada oportunidade de resposta aos autores, entidades ou indivíduos citados.
2. FORMA DE APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS
Os originais deverão ser encaminhados, enquanto o Sistema de Submissão on line não estiver ativo, em duas
vias, uma com identificação dos autores em word e a outra blind em PDF, para a Revista TRANSPORTES, ao
endereço eletrônico:
 secretaria_anpet@anpet.org.br.
A elaboração dos trabalhos deverá seguir as recomendações da ANPET, apresentadas na publicação: Setti, J.
R. A. e M. H. A. Sória (1995) Como preparar um trabalho para apresentação no Congresso de Pesquisa e Ensino em Transportes, v. 5, n. 1, p. 9-30. Pode-se consultar também o site da ANPET www.anpet.org.br. Os artigos não deverão ultrapassar 18 páginas no formato exigido.
3. SELEÇÃO DE ARTIGOS
A revista baseia-se no processo de revisão por especialistas (peer review), sendo cada artigo publicado somente
após a revisão e aceitação por, no mínimo, dois revisores, preservando-se o anonimato dos mesmos.
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