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CHAMADA DE ARTIGO PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO IMPRESSO  

 

 

A Universidade Federal do Piauí/Campus Professora Cinobelina Elvas – 

UFPI/CPCE, através deste documento, abre chamada para recebimento de 

artigos para publicação no livro “TENDÊNCIAS NA FORMAÇÃO INICIAL E 

CONTINUADA DE PROFESSORES DE CIÊNCIAS E BIOLOGIA NO PIAUÍ”. O 

livro tem como objetivo reunir artigos científicos inéditos que sejam resultados 

de investigações científicas, ensaios ou relatos de experiência no cenário 

piauiense.  

 

Os artigos deverão ser encaminhados até o dia 20 DE NOVEMBRO DE 2016, 

para o endereço eletrônico livroensino2016@gmail.com. A concretização do 

livro se fará mediante um número mínimo de 10 (dez) artigos enviados e 

aceitos, determinado pela Comissão científica. 

 

Ao realizar o envio, deve-se obrigatoriamente, anexar dois arquivos: um 

contendo o nome completo do(s) autor(es) e suas respectivas filiações e outro 

sem identificação dos autores. No assunto deve ser digitado as oito primeiras 

palavras do título do artigo em caixa alta.  

 

O respectivo livro será revisado e editado pela Editora da Universidade Federal 

do Piauí, caso seja aprovado, será finalizado e impresso e não haverá custo 

para os autores. Ficando um percentual de livros para a editora e outro para os 

autores. 

 

Todas as dúvidas deverão ser endereçadas para o endereço eletrônico 

supracitado. 

mailto:livroensino2016@gmail.com


I – NORMAS PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS  

 

1.1 Serão aceitos, para avaliação pela comissão científica, artigos científicos 

inéditos, que estejam relacionados a área de Ensino de Ciências ou Ensino de 

Biologia oriundos de qualquer Instituição de Ensino Superior do Piauí  

   

1.2 Os trabalhos deverão ser apresentados em formato compatível ao MS 

Word for Windows, digitados em papel tamanho A4, com letra Times New 

Roman, tamanho 12, com espaçamento 1,5 entre linhas em todo o texto, 

margens superiores e inferiores, esquerda e direita igual a 2,5 cm; parágrafos 

alinhados em 2,0cm.  

 

1.3 Título:  25 palavras no máximo, em caixa alta, negrito, centralizado, fonte  

Times New Roman, tamanho 14. 

 

1.4 Autores: nome(s) completo(s) do(s) autor(es) alinhados à direita, numerado 

com a especificação em nota de rodapé na primeira página  informando: 

instituição, titulação, formação profissional, vinculação/local de trabalho, email 

atualizado e apoio financeiro (se houver). Cada artigo deverá ter no máximo 5 

autores, incluindo o orientador.  

 

1.5 Resumo: devem ser apresentados na primeira página do trabalho, digitado 

em espaço simples, com até 200 palavras, contendo introdução, objetivos, 

métodos, resultados e conclusões. 

 

1.7 Texto principal: O limite de páginas para a apresentação do artigo é de no 

mínimo 10 (dez) e no máximo 15 (quinze) páginas. Exceto referências.  

 

1.8 Ilustrações: tabelas, figuras e fotos devem estar inseridas no corpo do texto 

contendo informações mínimas pertinentes a ilustração. Devem ter boa 

qualidade de imagem e deverão ter identificação de fonte/autor.  Imagens 

cedidas por terceiros deverão vir obrigatoriamente acompanhadas da 

autorização do autor. O texto, fotos, imagens são de exclusiva 

responsabilidade dos seus autores.  



 

1.9 Citações: as citações indiretas deverão aparecer entre aspas, incluídas no 

texto. Citações diretas, deverão ter recuo nos parágrafos de 4 cm, letra Times 

New Roman, tamanho 10, espaço simples. 

 

2.0 Referências: devem ser digitadas de acordo com a ABNT, NBR 6023 em 

ordem alfabética. 

 

II – ENCAMINHAMENTO DOS ARTIGOS  

 

2.1 Os textos devem ser submetidos a uma revisão gramatical e ortográfica 

cuidadosa antes de serem encaminhados para avaliação. 

 

2.2 Só serão encaminhados para a Comissão científica os trabalhos que 

atenderem às normas de formatação e da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT).  

 

2.3 Os artigos deverão ser encaminhados em duas vias no modelo Word. 

 

III – AVALIAÇÃO E ACEITAÇÃO DOS ARTIGOS  

 

3.1 Os artigos encaminhados serão submetidos à avaliação de consultores ad-

hoc, especialistas na área pertinente à temática. 

 

3.2 No processo de avaliação será garantido o anonimato de autores e 

pareceristas no processo de análise dos trabalhos apresentados. 

 

3.3 Serão aceitos, para análise com vistas à publicação, trabalhos de docentes, 

discentes de graduação e pós-graduação, egressos e pesquisadores de 

Instituições de Ensino do estado do Piauí, que já tiveram ou têm envolvimento 

com pesquisas no estado. 

 

3.4 Cada trabalho encaminhado será objeto de apreciação pela Comissão 

científica que decidirá pela aprovação ou não do trabalho. 



 

3.5 Os autores serão informados, por e-mail, da aceitação ou não do trabalho. 

 

3.6 Após a aceitação do artigo a boneca do livro será enviada a Editora da 

UFPI para que seja revisado, analisado, diagramado, publicado e impresso. 

 

IV – DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1.1 Questões omissas nessa chamada deverá ser indicada por e-mail e a 

comissão científica jugará tal recurso.  

 

 

 

Bom Jesus – PI, 13 de setembro de 2016. 

 

 

 

 

 
____________________________________________ 

Profa. Dra. Luciana Barboza Silva 

 Presidente da Comissão Científica 


