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CHAMADA INTERNA DE ARTIGOS PARA LIVRO DE PRODUÇÃO COLETIVA SOBRE O 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA BAHIA 

 
  

 

 O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia (IFBA), torna pública a 

abertura de chamada interna aos Professores e Técnico-administrativos em Educação, para 

submeterem artigos para participarem do livro de produção coletiva sobre o Instituto. 

 

 O texto submetido não poderá ter sido publicado na íntegra em algum livro, em periódicos 

impressos ou online e deverá ser escrito com utilização da norma culta da gramática do português 

brasileiro. 

 

   

1. DIRETRIZES PARA AUTORES 
 

1.1 O artigo deverá ser enviado para o e-mail <livro.memoria@ifba.edu.br> com o assunto 

“Chamada de artigos Livro IFBA” sendo que os dados do (s) autor (es) devem ser encaminhados 

através de um único e-mail constando 2 (dois) anexos, sendo que o primeiro arquivo é o artigo 

obrigatoriamente sem identificação e o segundo arquivo são os dados completos do autor (nome 

completo, lotação institucional, titulação(ões) acadêmica(s), telefone com DDD e e-mail para 

correspondência) no processador de texto Word for Windows. 

 

1.2 Os artigos devem filiar-se a uma das linhas, a saber: 

 

      1.2.1 Trabalhos de pesquisa acadêmica sobre história e memória do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia da Bahia; 

 

1.2.2 Pesquisas sobre temas relacionados aos fundamentos da Educação Profissional em qualquer 

de suas vertentes. 

 

1.3 Os artigos deverão ser enviados digitados em processador de texto Word for Windows. 

 

1.4 Título ou subtítulo do artigo até duas linhas. 

 

1.5 Resumo e palavras-chave: o resumo não deve ultrapassar 800 caracteres (considerando espaços) e 

as palavras-chave, que identificam o conteúdo do artigo, devem ser de no máximo 05 (cinco).  

 

1.6 Os artigos deverão ter a extensão mínima de 15 e máxima de 20 páginas em formato A4, digitadas 

em fonte Times New Roman 12, com espaço 1,5. As citações de mais de cinco linhas deverão ser 

feitas em destaque, com fonte 11 e recuo 2,5 cm. Margens: superior e esquerda: 3,0 cm; inferior e 

direita: 2,0 cm.  

 

1.7 As notas devem ser colocadas no fim do texto. 
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1.8 O autor é responsável pela autorização do uso de imagens, ilustrações e similares. 

 

1.9 O autor é responsável pela revisão orto gramatical do artigo. 

 

1.10 Os trabalhos custeados por órgãos de fomento à pesquisa devem ser identificados com tal. 

 

1.11 O autor deverá declarar que o texto submetido é inédito e não se encontra em processo de 

julgamento para nenhuma outra publicação. 

 

1.12 Cada artigo deverá ter no máximo até três autores. 

 

1.13 O proponente poderá apresentar artigo com coautor de outras Instituições. 

 

 

2. CRONOGRAMA 
 

2.1  Prazos do processo de seleção dos artigos: 

 

DESCRIÇÃO DATA/PERÍODO 

Inscrição dos Artigos  01/07/2016 a 31/07/2016 

Avaliação dos Artigos por parte da comissão 

avaliadora 

01/08/2016 a 16/08/2016 

Divulgação dos Resultados 17/08/2016 

Prazo para interposição de eventual recurso 17/08/2016 a 19/08/2016 

Prazo para análise dos recursos interpostos 22/08/2016 a 23/08/2016 

Publicação do resultado final  23/08/2016 

 

 

3. INSCRIÇÃO 

 

3.1. A inscrição do artigo deverá ser feita exclusivamente através do e-mail 

<livro.memoria@ifba.edu.br> até as 23:59 h do dia 31 de julho de 2016, prazo final para submissão 

conforme tópico 2 (dois). 

 

3.2. Somente um dos autores deverá submeter o artigo. 

 

      3.2.1 Os autores não deverão fazer parte de mais de um artigo submetido a essa Chamada. 

 

3.3. Somente serão avaliados os artigos submetidos no PRAZO e de acordo com a formatação indicada 

no item 1 (um) desta Chamada. 

 

3.4. Os organizadores não se responsabilizam por qualquer dificuldade no envio dos artigos. 
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4. JULGAMENTO DOS ARTIGOS 

 

4.1  O julgamento dos artigos será realizado pela Comissão de Avaliação, que será constituída por 

colaboradores internos e externos com qualificação comprovada nas referidas áreas temáticas, sob 

a coordenação da Comissão Organizadora do livro. 

 

4.2 Serão selecionados, no máximo, 12 (doze) artigos. 

 

4.3 A versão do artigo submetido é a final, ou seja, não sendo possível fazer alterações, somente 

quando sugeridas/solicitadas pelos organizadores. Tais alterações deverão ser atendidas no prazo 

máximo de 05 (cinco) dias. O não cumprimento desclassifica o artigo. 

 

4.4 O autor poderá interpor recurso no prazo de 48 horas a contar da divulgação da lista de artigos 

selecionados, conforme disposto no Cronograma (item 2) deste Edital. Os recursos deverão ser 

encaminhados para o e-mail livro.memoria@ifba.edu.br com o Assunto “Interposição de 

recursos” à Comissão Organizadora. 

  

4.5 Os autores dos trabalhos aprovados serão comunicados via e-mail. 

 

 
5. REFERÊNCIA  
 

5.1  Os artigos devem seguir as orientações desta Chamada.  

 

5.2 A exatidão das referências constantes na listagem e a correta citação no texto são de 

responsabilidade do (s) autor (es) dos trabalhos. 

 

5.3. Os autores deverão seguir as normativas de referências, detalhadas a seguir: 

 

Livro: SOBRENOME, Nome. Título do livro em itálico: subtítulo. Tradução. Edição. Cidade: Editora, 

ano. 

Capítulo ou parte de livro: SOBRENOME, Nome. Título do capítulo ou parte do livro. In: 

SOBRENOME, Nome (Org.) Título do livro em itálico: subtítulo. Tradução. Edição. Cidade: Editora, 

ano. p.xxx-yyy. 

Artigo em periódico: SOBRENOME, Nome. Título do artigo. Título do periódico em itálico, Cidade: 

Editora, v.xx, n.xx, p.xxx-yyy, ano. 

Trabalho acadêmico: SOBRENOME, Nome. Título em itálico: subtítulo. Dissertação/Tese 

(Mestrado/Doutorado em...) – Unidade, Instituição. Cidade, ano. nnnp. 

Texto obtido na internet: SOBRENOME, Nome. Título. Data (se houver). Disponível em: www...; 

Acesso em: dd mmm. ano. 

Trabalho apresentado em evento: SOBRENOME, Nome. Título do trabalho. In: NOME DO 

EVENTO, número (se houver), ano, Local do evento. Anais… Local: Editora (se houver), ano. p.xxx-

yyy. 
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6. DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Os esclarecimentos acerca do conteúdo desta Chamada Interna poderão ser obtidos por meio do e-

mail <livro.memoria@ifba.edu.br>. 

 

6.2 As questões não previstas nesta Chamada interna e casos omissos serão resolvidos pela Comissão 

Organizadora. 

 

6.3 A instituição se reserva o direito de suspender, rever ou cancelar a publicação da obra. 

 

 


