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EDITAL N° 002/2019 – EDUFT
CHAMADA PÚBLICA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM E-BOOK DO
CENTRO DE PESQUISA CANGUÇU DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO
TOCANTINS

A Universidade Federal do Tocantins (UFT), por meio de sua Editora Universitária (EDUFT) e
do Centro de Pesquisa Canguçu vinculado à Diretoria de Pesquisa da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Pós-Graduação, torna público o Edital nº 002/2019 de chamada de artigos para compor a
publicação em formato de e-book da obra Biodiversidade na Região da Ilha do
Bananal/Cantão de acordo com os termos a seguir.
1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E OBJETIVOS
1.1. Este edital busca reconhecer a produção qualificada de docentes e discentes pesquisadores
que realizaram pesquisa no âmbito do Centro de Pesquisa Canguçu e entorno para publicação de
seus trabalhos em formato e-book na obra Biodiversidade na Região da Ilha do Bananal/Cantão.
1.2. O e-book Biodiversidade na Região da Ilha do Bananal/Cantão vai reunir artigos nas áreas
de informação científica, meio ambiente, comunicação ambiental, etnoambiental, biodiversidade,
biotecnologia, biologia, ecologia, sendo estas áreas principais ou transversais entre si.
1.3. O número mínimo de artigos para composição do e-book é de 5 (cinco) e o número máximo
é de 15 (quinze).
1.4. Este edital será financiado integralmente com recursos da UFT que, mediante
disponibilidade financeira, envidará esforços para atender toda a demanda qualificada. Não será
cobrada nenhuma taxa para submissão dos artigos.
2. DAS INSCRIÇÕES
2.1 As propostas de artigos deverão ser enviadas para o e-mail da editora (editora@uft.edu.br)
com o título “proposta artigo Edital 002/2019 EDUFT” no período de 1 de abril a 16 de junho de
2019. Antes de submetidos, os artigos deverão passar por criteriosa revisão linguística e
gramatical, sob pena de desclassificação. As propostas deverão ser enviadas acompanhadas dos
seguintes documentos:
*declaração de autorização e cessão de direitos autorais (ANEXO I);
*artigo em formato Word sem identificação;
*artigo em formato Word com identificação do(a) autor(a) e/ou autores(as), os nomes dos(as)
autores(as) deverão vir no corpo do artigo, abaixo do título. Em nota de rodapé deverão constar
formação acadêmica, instituição de ensino e e-mail de cada autor (a).
2.2 As propostas devem atender todos os requisitos deste edital. Propostas de artigos enviadas
fora do prazo estabelecido ou por outros meios que não aquele especificado no item 3.1 serão
desconsideradas.
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2.3 Cada interessado(a) poderá inscrever 1 (um) artigo como autor(a) e/ou até 3 (três) artigos
como co-autor(a).
2.4 Os artigos submetidos devem ser inéditos e não podem estar sob avaliação em periódicos
científicos.
2.5 Os prazos estabelecidos para cada etapa são informados no cronograma a seguir.

CRONOGRAMA
(CHAMADA PÚBLICA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM EBOOK EDUFT Nº 002/2019)
ETAPAS
Período para submissão dos artigos
Homologação das inscrições

PRAZOS
1 de abril a 16 de junho de 2019
Até 18 de junho de 2019

Resultado parcial

1 de agosto de 2019

Prazo para interposição de recursos

48 horas
após publicação
do
resultado parcial o recurso deve ser
enviado para o e-mail editora@uft.edu.br

Resultado final (previsão)

A partir de 5 de agosto de 2019

Início da produção dos livros (previsão)

2º semestre de 2019
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3. DO ARTIGO
3.1 O artigo deve ter no mínimo 10 (dez) e no máximo 30 (trinta) páginas, incluindo as
referências, e deve ser apresentado conforme o regramento técnico atual da ABNT. As citações
dentro do texto devem especificar sobrenome do(a) autor(a) da obra mencionada, data da
publicação e número(s) da(s) página(s). As notas de rodapé, exclusivamente explicativas, devem
apresentar numeração consecutiva dentro do texto.
3.2 O artigo deve estar em língua portuguesa e a revisão gramatical é de responsabilidade dos(as)
autores(as). Artigo sem revisão gramatical será desclassificado.
3.3
O artigo deve ser encaminhado no formato Word for Windows ou compatível, em fonte
Times New Roman tamanho 12, espaçamento de 1,5 cm, com margem de 2cm dos quatro lados e
paginação no canto superior direito, seguindo as normas de publicação da Editora da
Universidade Federal do Tocantins (EDUFT).
3.4
O artigo deve conter resumo na língua oficial de 500 (quinhentos) a 600 (seiscentos)
caracteres.
3.5 As figuras (fotografias, desenhos etc.) e as tabelas já devem ser inseridas no corpo do texto,
no melhor local após o final do parágrafo em que foram citadas pela primeira vez. Quando for o
caso, as figuras devem conter a representação da escala em barras. Sempre que possível, as
ilustrações devem ser coloridas. Tabelas e figuras devem ser numeradas com algarismos arábicos,
de acordo com sua sequência no texto, sendo que este deve incluir referências a todas elas. As
tabelas e figuras devem ter um título (em cima das mesmas) breve e autoexplicativo. Informações
adicionais, necessárias à compreensão das tabelas e figuras, devem ser dadas em forma de nota de
rodapé, embaixo das mesmas. As figuras e gráficos devem apresentar resolução mínima de
600dpi. Imagens, figuras e ilustrações que não são dos (as) autores (as) nem de domínio público
devem possuir termo de autorização de uso geral. As imagens, figuras e ilustrações devem estar
legendadas e referenciadas e constar no texto para referência.
3.6
Artigo apresentado em formato diferenciado não será apreciado pela comissão
organizadora.
3.7
O artigo deve versar sobre a presente temática da obra, no campo biodiversidade na região
da Ilha do Bananal/Cantão, considerando os seguintes aspectos: biodiversidade e conservação dos
recursos naturais; bioprospecção e biotecnologia; manejo de ecossistemas; análise da paisagem e
restauração ambiental; cultura e sociedade; mudanças climáticas; planejamento e gestão do
território.
5. DA ANÁLISE E JULGAMENTO
5.1. O sistema de avaliação de mérito da EDUFT é realizado pela modalidade DUPLO CEGO,
que consiste em não divulgar o nome dos (as) autores (as) do livro para o (a) avaliador (a) e não
divulgar o nome do (a) avaliador (a) da obra para os (a) autores (a), a fim de garantir avaliação
imparcial e qualidade do processo.
5.2. Serão considerados os seguintes critérios de julgamento: relevância e originalidade do tema,
qualidade acadêmica do texto, clareza e objetividade e rigor científico.
6. DO RESULTADO
6.1. O resultado será divulgado na página eletrônica da UFT e/ou da EDUFT.
6.2. Após receber a comunicação da aprovação do artigo, o (a) autor(a), em prazo de 10 dias,
deve efetuar as correções e ajustes solicitados e encaminhar para o e-mail da EDUFT.
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7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. A publicação será realizada na modalidade digital, cabendo à EDUFT a escolha do formato
(EPUB ou PDF), bem como a elaboração e a execução do projeto editorial de acordo com seus
interesses, observadas as características da obra. O e-book Biodiversidade na Região da Ilha do
Bananal/Cantão terá acesso aberto e após publicação será disponibilizado no site da editora e no
Repositório Institucional da UFT.
7.2. A participação neste edital implica aceitação dos termos e critérios nele estabelecidos.
7.3. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pelo Conselho Editorial da EDUFT.
7.4. Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (63) 3229-4453, pelo e-mail
editora@uft.edu.br ou no site www.uft.edu.br.

Palmas, 28 de março de 2019.

CYNTHIA MARA MIRANDA
Presidenta do Conselho Editorial da EDUFT
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EDITAL N° 002/2019 – EDUFT ANEXO I –
DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CESSÃO
DE DIREITOS AUTORAIS
Declaro para os devidos fins que autorizo a Editora da Universidade Federal do Tocantins EdUFT a publicar o artigo de minha autoria/coautoria, intitulado: ___________________
_______________________________________________________________________ ,
do mesmo modo que cedo todos os direitos sobre a propriedade do artigo à Universidade
Federal do Tocantins - UFT.
Palmas/TO, ……… de ………………………… de 2019

______________________________________________
______________________________________________
Assinatura dos (as) Autores (as)
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