
EDITAL DE SUBMISSÃO DE CAPÍTULOS PARA LIVRO 

 

Capítulo I – DO OBJETO  

Art. 1º – O presente Edital busca selecionar capítulos inéditos de produção qualificada nas áreas:  

A – Ensino de Ciências 

B – Instrumentação para o ensino de Biologia, Química ou Física. 

§ 1º - Serão selecionados artigos resultantes prioritariamente de pesquisas, assim como estudos 
teóricos, que contribuam para o avanço do conhecimento sobre Sequências didáticas.  As 
sequências didáticas apresentadas deverão estar embasadas em resultados comprovados de sua 
aplicação.  

§ 2º - A Comissão Organizadora está encarregada de dar prosseguimento às providências relativas 
a este Edital, nela compreendida os professores organizadores da obra, a coordenação de gestão, 
duas representações docentes como pareceristas Ad hoc interno e 2 representações docentes 
como pareceristas Ad hoc externo.  

§ 3º - O livro de que trata este Edital será publicado por editora qualificada com ISBN e com 
Conselho Editorial. A obra contará também com o registro DOI e está prevista a publicação 
em formato impresso e digital/e-book. 

§ 4º - O livro será disponibilizado nas bibliotecas, nas grandes livrarias, nos catálogos eletrônicos 
das maiores redes de livrarias para que alcance alunos, professores e profissionais da área para 
consultas e referência. Para que isso ocorra, alguns exemplares da quota de cada autor serão 
reservados para serem distribuídos entre algumas bibliotecas de universidades e/ou institutos 
federais.  

Art. 2º – Deste Edital, poderão participar docentes que atuem na área da Biologia, Química ou 
Física, ou ensino de Biologia, Química ou Física. 

Art. 3º - Os artigos devem observar as normas editoriais adotadas (Anexo I). 

Art. 4º - Cada autor e/ou co-autor poderá concorrer com, no máximo, dois artigos.  

Art. 5º - No caso de artigos que necessitem de anuência de Comitê de Ética, será imperativo, para 
a publicação, apresentar a documentação de sua aprovação, quando for solicitado.  

 

Capítulo II – DA CONFECÇÃO DOS ARTIGOS  

Art 6º - O escopo do livro abrange temas relacionados ao uso de sequências didáticas como 
estratégia para o ensino de Ciências, Biologia, Química e Física. As sequências didáticas 
apresentadas devem ter sido testadas anteriormente e o artigo deve apresentar os resultados de 
sua aplicação. Devem ser incluídos no artigo pranchas, roteiros de aulas práticas, tabelas, gráficos 
e outras ilustrações (quando for o caso) que possam ser importantes como norteadores para a 
reprodução das atividades por outros docentes. 



Art 7º - Os artigos poderão ser submetidos em português ou inglês. Os artigos enviados em inglês 
devem conter título, resumo e palavras chaves em português. Os artigos enviados em português, 
devem conter título, resumo e palavras chaves em inglês. A tradução dos artigos submetidos e 
aceitos para publicação é de responsabilidade dos autores. 

Art 8º - O artigo enviado não pode ter sido submetido a outra revista ou órgão para publicação e 
não deve ter sido anteriormente publicado, a não ser em forma de resumo em evento científico. 

Art. 9º - Os artigos deverão conter o mínimo de 15 (quinze) e o máximo de 25 (vinte e cinco) páginas 
numeradas, incluindo as referências bibliográficas e os anexos, e deverão ser apresentados 
conforme Anexo I.  

§1°- O artigo deverá conter resumo contendo até 250 (duzentas e cinquenta) palavras escritas em 
formato de bloco (sem parágrafo), espaçamento simples e fonte Arial 10. O resumo deve conter 
obrigatoriamente: objetivo geral do artigo, marco teórico, descrição básica da metodologia e 
principais resultados. Não será permitida utilização de citações no resumo (ou abstract) e os verbos 
utilizados deverão ser impessoais.  

§2º - O(s) nome(s) do(s) autor(es) deverá(ã)o vir no corpo do artigo, abaixo do título à direita. Abaixo 
deverá ser indicado formação, titulação acadêmica, instituição de ensino.  

 

Capítulo III – DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS  

Art. 10º - A seleção dos artigos será realizada em cinco etapas, quais sejam: 

I - Submissão dos capítulos;  

II - Avaliação e julgamento dos capítulos por pareceristas;  

III - Resultado da avaliação dos artigos;  

IV- Encaminhamento dos capítulos no formato de livro, pela Comissão Organizadora, à Editora;  

V- Publicação do livro.  

Art.11º - O capítulo apresentado em formato diferenciado daquele indicado neste Edital não será 
apreciado.  

 

Capítulo IV – DA SUBMISSÃO DOS ARTIGOS  

Art.12º - O artigo deverá ser submetido por meio eletrônico, no formato Word for Windows 97-2003 
por meio do e-mail livrosequenciasdidaticas@gmail.com, em duas vias sendo uma com 
identificação do(s) autor(es) e outra sem a identificação do(s) autor(es). No ato do envio do 
manuscrito, o autor deverá estar ciente e aceitar as seguintes condições: 

1) Comprometer-se a realizar depósito referente ao pagamento da taxa cobrada pela editora, após 
o aceite, revisão e editoração final do artigo. O valor cobrado dos autores visa cobrir os custos com 
a editoração. O valor por capítulo está estimado em 300 reais (a ser rateado entre os autores do 
capítulo). Esse investimento se refere à política de publicação adotada pelas editoras que é de uma 



aposta conjunta com o autor (orçamento sujeito a alterações para mais ou para menos em função 
dos preços vigentes na época da publicação e ou a aquisição de parceiros ou financiamentos). 

2) Responsabilizar-se pelos demais autores, quando houver, como corresponsáveis pelo conteúdo 
técnico e científico do artigo, obedecendo ao Artigo 5º da Lei no 9.610, que trata do Direito Autoral". 

Art.13º - Cada artigo poderá ter, no máximo, 5 (cinco) autores.  

Art. 14º - O período de submissão de artigos será de 01/ 03/ 2018 à 01/08/2018.  

 

CAPÍTULO V – DA AVALIAÇÃO DO ARTIGO  

Art. 15º - O artigo classificado será avaliado de acordo com os seguintes critérios: originalidade e 
mérito científico. 

§1º: A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, os artigos serão remetidos 
aos pareceristas em cópia cega.  

Art. 16º – Serão selecionados, no máximo, 10 (dez) artigos.  

Art. 17º - Os artigos selecionados serão publicados no livro em questão, respeitando o limite de 10 
trabalhos.  

 

Capítulo VI – DO RESULTADO 

Art. 18º - Os artigos selecionados serão divulgados a partir de 01 de outubro de 2018. A Comissão 
Organizadora encaminhará comunicação, por e-mail, para o(s) autor(es) do capítulo selecionado.  

§1°- Sendo aceito para publicação, entraremos em contato com o autor para esclarecimentos de 
todo processo editorial, com as orientações para adaptação, os ajustes solicitados pelo comitê 
científico e a normatização adotada pela editora em atendimento às normas da CAPES.  

 

Capítulo VII – DA PUBLICAÇÃO  

Art.19º - O lançamento do livro se dará em evento específico, com data, local e horário a ser definido 
pela Comissão Organizadora.  

 

Capítulo VIII – DO CRONOGRAMA  

Art. 20º – O cronograma do processo seletivo ocorrerá conforme o disposto abaixo:  

Publicação do Edital: 01/03/2018  

Inscrição dos Artigos: 01/03 à 01/08/2018  



Avaliação e Julgamento dos Artigos: 02/08 à 30/09/2018  

Divulgação dos Artigos Aprovados: A partir de 01/10/2018  

Organização do livro para envio à Editora: 01/12/2018  

Publicação do livro: Provavelmente em maio de 2019 

 

Capítulo IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Art. 21º – A submissão não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie. Já a publicação dos 
capítulos aprovados gera uma taxa que será informada aos autores dos capítulos após a aprovação 
dos mesmos.  

Art.22º - A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita dos 
termos e condições estabelecidos neste Edital, sobre os quais o candidato não pode interpor 
recurso ou alegar desconhecimento.  

Art.23º - Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, nome do(s) 
autor(es) e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção institucional do 
livro de que este Edital trata.  

Art.24º - As dúvidas poderão ser solucionadas pelo e-mail: livrosequenciasdidaticas@gmail.com.  

Art. 25º – Os autores são responsáveis pela veracidade, ideias, discussões e imagens 
apresentadas no artigo de sua autoria.  

Art.26º – Os autores dos artigos selecionados submeter-se-ão às normas e condições de 
publicação de livro adotadas pela editora encarregada da publicação de que trata este Edital.  

Art.27º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora.  

 

Vitória (ES), 01 de março de 2018.  

 

 

Profa. Dra. Viviana Borges Corte 

 

 

 

Prof. Me. Michell Pedruzzi Mendes Araújo 

(ORGANIZADORES) 



 

ANEXO I 

DIRETRIZES PARA A ESCRITA DOS CAPÍTULOS 

 Letra Arial 12 (exceto em notas de rodapé e em citações diretas com mais de 3 linhas- 

nesses casos, utilizar Arial 10 e espaçamento simples); 

 Título digitado na mesma fonte do texto, tamanho 12, centralizado, negrito, caixa alta; 

 Nome (s) completo (s) do (da/s) autor (es/as), alinhado (s) à direita (Sem CAIXA ALTA  e 

sem negrito); 

 Espaçamento 1,5 no texto (com exceção das citações diretas e das notas de rodapé); 

 Formatação das notas de Rodapé: Arial 10 com espaçamento simples.  

 Margens superior e esquerda = 3 cm e inferior e direita = 2 cm; 

 Artigo todo (inclusive referências e margens) em formato ABNT; 

 Usar o mínimo possível de citações diretas com mais de 3 linhas (no máximo 5 por capítulo); 

 Não dar a nomenclatura “objetivos”, “metodologia”, “resultados” e “conclusões” às secções 

dos artigos. Esses elementos devem estar presentes dissolvidos em outras secções (que 

deverão ter outra nomenclatura). Podem-se dissolver os objetivos na introdução.  O termo 

conclusões pode ser substituído por “Considerações finais” ou “Algumas tecituras”.  Utilizar 

apenas os termos “clássicos”: Introdução e Referências. *** Vale lembrar que estamos 

escrevendo um capítulo para um livro (que deve ser mais atrativo para o leitor) e não um 

artigo para uma revista científica! 

 Evitar utilizar mais que 15 referências.  

 Evitar utilizar mais que 5 notas de rodapé por capítulo.  

 O artigo deverá conter de 15 a 25 páginas numeradas (inserir número de página no canto 

direito e superior). 

 Tabelas, gráficos, mapas conceituais, pranchas, roteiros de aula e demais instrumentos 

pertinentes à execução da sequência didática deverão ser incluídos dentro do limite máximo 

de 25 páginas. 

 O livro será publicado no formato preto e branco, portanto, as imagens devem ser 

preparadas para impressão nesse formato. 

 


