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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO - CAPÍTULO DE LIVRO 

 

Livro: “Pensar a partir da pandemia: reconciliando ambiente, cultura e 
desenvolvimento humano” 

  

A comissão organizadora do livro “Pensar a partir da pandemia: reconciliando ambiente, 
cultura e desenvolvimento humano”, convida docentes do Centro de Ciências Aplicadas e 
Educação, com prioridade para os departamentos de Ciências Sociais (DCS) e Engenharia e 
Meio Ambiente (DEMA) a submeter artigos científicos que tenham relação com a temática 
proposta no título da obra. 

O livro deverá reunir textos inéditos oriundos de pesquisas, prioritariamente ligadas aos DCS 
e DEMA, mas não exclusivamente destes, resultantes das reflexões e atividades acadêmicas 
dos docentes. Serão ao todo escolhidos 15 artigos para compor a obra. 

 

Seguem as diretrizes obrigatórias para autoras/es: 

1.    O texto deve ser inédito e, ao submetê-lo, os/as autores/as se comprometem a não 
enviá-lo para apreciação ou submetê-lo em outras publicações enquanto o mesmo estiver 
em processo de análise para o nosso livro. 

2.    O texto deve conter o mínimo de 15 e o máximo de 18 páginas, diagramadas de 
acordo com as especificações no template em word anexo (que está com 16 largura e 22 
altura, que é o tamanho da publicação), incluindo referências, tabelas, diagramas, mapas, 
fotos e notas. 

3.   O trabalho deve ser enviado em fonte Times New Roman, tamanho 12 para título, 11 
para corpo de texto e 10 para legendas, nome dos autores e citações longas, alinhamento 
justificado, com espaçamento no corpo do texto de 1,5 e recuo na primeira linha de 1,25 
(com exceção de citações diretas de mais de três linhas), margens na configuração 



padrão (normal) espelhada: superior, inferior e externa 1,5 cm e margens internas de 2,0. 
Não inserir espaçamento entre parágrafos. Estas especificações já vão configuradas no 
template em anexo.  

4.    As notas devem vir no rodapé da página, em sequência, com algarismos arábicos, na 
fonte Times New Roman, corpo 10 e espaçamento simples. E as referências devem vir 
após o texto, com espaçamento simples e ordenadas alfabeticamente. 

5.    O texto a ser apreciado pela comissão organizadora deve atender obrigatoriamente 
às normas da ABNT (NBR 6022 e 6023 da ABNT), ficando os/as autores/as responsáveis 
pela sua revisão ortográfica. 

6.    No corpo do texto, a indicação de referência nas citações diretas deve trazer autor/a, 
ano de publicação e página(s), adequando-se aos respectivos modelos: (GEERTZ, 1957) 
e (GEERTZ, 1957, p. 235) e segundo Geertz (1957, p. 235). Nas citações indiretas a 
indicação de página é opcional. 

7.    As citações diretas com mais de três linhas devem ser destacadas com recuo de 4,0 
cm e letra tamanho 10, sem aspas, em espaço simples; transcrições das falas dos 
informantes seguem a mesma norma. 

8.    Imagens que façam parte do artigo (figuras, mapas, planos e gráficos, em jpg ou tiff) 
devem ser enviadas no corpo do texto (sem compressão) e resolução de 300dpi no 
tamanho final pretendido para a impressão, com legenda, com fonte e ano. Os autores 
devem observar que a publicação será em preto/branco. 

9.    Os recursos tipográficos devem ser utilizados uniformemente: 

a.    itálico: para palavras estrangeiras, títulos (livros, eventos etc.) e ênfase; 

b.    aspas duplas: citações diretas com menos de três linhas, citações de 
palavras individuais ou palavras cuja conotação ou uso mereça destaque. 

10.  À parte ao texto, deverá ser enviado também um resumo do texto, contendo entre 12 
e 15 linhas, a área temática e os principais aspectos do trabalho ou resultados da 
pesquisa realizada. 

11.  Os textos deverão ser enviados para o seguinte email: livro2020demadcs@gmail.com 

  

As referências, no final do texto, devem seguir os modelos abaixo: 

  

• Livro (e guias, catálogos, dicionários, etc.) no todo: autor(es), título (em itálico e separado 
por dois-pontos do subtítulo, se houver), número da edição (se indicado), local, editora, ano 
de publicação: 



DUMONT, L. Homo hierarchichus: o sistema de castas e suas implicações. São Paulo: 
EDUSP, 1992. 

FORTES, M.; EVANS-PRITCHARD, E. E. (Ed.). African political systems. Oxford: 
Oxford University Press, 1966. 

MINISTÉRIO DE SALUD. Unidade Coordinadora Ejecutora VIH/SIDA y ETS. Boletín 
de SIDA: programa nacional de lucha contra los retrovirus del humano y SIDA. Buenos 
Aires, mayo 2001. 

  

• Parte de livro (fragmento, artigo, capítulo em coletânea): autor(es), título da parte seguido 
da expressão “In:”, autor(es) do livro, título (em itálico e separado por dois-pontos do subtítulo, 
se houver), número da edição (se indicado), local, editora, ano de publicação, página(s) da 
parte referenciada: 

VELHO, O. Globalização: antropologia e religião. In: ORO, A. P.; STEIL, C. A. (org.). 
Globalização e religião. Petrópolis: Vozes, 1997. p. 25-42. 

  

• Artigo/matéria em periódico (revista, boletim, etc.): autor(es), título do artigo, nome do 
periódico (em itálico), local, ano e/ou volume, número, páginas inicial e final do artigo, data: 

CORREA, M. O espartilho de minha avó: linhagens femininas na antropologia. 
Horizontes Antropológicos, Porto Alegre, ano 3, n. 7, p. 70-96, out. 1997. 

  

• Artigo/matéria em jornal: autor(es), título do artigo, nome do jornal (em itálico), local, data, 
seção ou caderno, página (se não houver seção específica, a paginação precede a data): 

TOURAINE, A. O recuo do islamismo político. Folha de S. Paulo, São Paulo, 23 set. 
2001. Mais!, p. 13. SOB as bombas. Folha de S. Paulo, São Paulo, p. 2, 22 mar. 2003. 

  

• Trabalhos acadêmicos: referência completa seguida do tipo de documento, grau, vinculação 
acadêmica, local e data da defesa conforme folha de aprovação (se houver): 

GIACOMAZZI, M. C. G. O cotidiano da Vila Jardim: um estudo de trajetórias, narrativas 
biográficas e sociabilidade sob o prisma do medo na cidade. 1997. Tese (Doutorado 
em Antropologia Social) – Instituto de Filosofia e Ciências Humanas, Universidade 
Federal do Rio Grande do Sul, Porto Alegre, 1997. 

  



• Evento no todo: nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização, 
título do documento (anais, atas, resumos, etc., em itálico), local de publicação, editora e data 
de publicação: 

REUNIÃO DA ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998, Vitória. 
Resumos […] Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. 

  

• Trabalho apresentado em evento: autor(es), título do trabalho apresentado seguido da 
expressão “In:”, nome do evento, numeração (se houver), ano e local (cidade) de realização, 
título do documento (anais, atas, resumos, etc., em itálico), local de publicação, editora, data 
de publicação e página inicial e final da parte referenciada: 

STOCKLE, V. Brasil: uma nação através das imagens da raça. In: REUNIÃO DA 
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ANTROPOLOGIA, 21., 1998, Vitória. Resumos […] 
Vitória: Departamento de Ciências Sociais/UFES, 1998. p. 33. 

  

• Documento em meio eletrônico: acrescenta-se à referência a descrição física do suporte 
(CD-ROM, DVD-ROM, etc.); para documentos consultados on-line, indica-se o endereço 
completo e a data de acesso (dia, mês e ano): 

CEISAL – CONGRESO EUROPEO DE LATINOAMERICANISTAS, 3., 2002, 
Amsterdam. Cruzando fronteras en América Latina. Amsterdam: CEDLA: Radio 
Nederland Wereldomroep. 1 CD-ROM. 

ALVES, D. Notas sobre a condição do praticante budista. Debates do NER, Porto 
Alegre, ano 7, n. 9, p. 57-80, jan./jun. 2006. Disponível em: 
http://seer.ufrgs.br/index.php/debatesdoner/article/view/2767/1382. Acesso em: 5 jun. 
2013. 

  

• Nos textos, evitar o uso de mais de uma fonte; usar inicial maiúscula somente quando 
imprescindível; os recursos tipográficos devem ser utilizados uniformemente: 

a) itálico: para palavras estrangeiras, não dicionarizadas e ênfase; 

b) aspas duplas: citações diretas com menos de três linhas, citações de palavras 
individuais ou palavras cuja conotação ou uso mereça destaque; 

c) negrito e sublinhado: devem ser evitados. 

  

Cronograma: 



• Os/As autores/as deverão entregar seus textos, já revisados ortograficamente e atendendo 
às normas da ABNT exemplificadas neste edital, até 30 de outubro de 2020. 

• Os/As organizadores/as do livro informarão os/as autores/as sobre quaisquer sugestões ou 
alterações a serem realizadas em até 10 dias após o recebimento dos textos. 

• Os/As autores/as terão até 10 dias para devolver o texto à comissão organizadora com as 
alterações solicitadas. 

• Em 01 de dezembro de 2020 o livro será enviado para a diagramação. 

• A publicação do livro está prevista para o segundo semestre de 2021. 

• Os/As autores/as que não observarem os prazos indicados assumem o risco de terem seus 
textos excluídos da publicação. 

  

  

João Pessoa, 14 de setembro de 2020 

  

  

Comissão organizadora 

 
 


