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CONVITE 

 

A Universidade Federal da Paraíba (UFPB), por intermédio da editora 

Universitária da UFPB, torna público o EDITAL Nº 01/2020, que dispõe sobre indicação 

e escolha de títulos para publicação de e-books. 

Neste certame, o Centro de Ciências Humanas, Sociais e Agrárias (CCHSA) 

submeterá a proposta de publicação da II Coletânea do Centro de Ciências Humanas, 

Sociais e Agrárias da UFPB  para concorrer a este edital, e convida os docentes e 

técnicos administrativos que tiveram projetos no âmbito do ensino, da pesquisa e da 

extensão no ano de 2019 a socializarem suas experiências com a comunidade acadêmica, 

submetendo seus trabalhos em formato de artigo. 

 

 

Normas para publicação: 

1. Os artigos devem estar digitados no editor de texto Word for Windows, fonte 

Cambria corpo 12, em espaçamento 1,5, com as margens de 2cm, tamanho A5; 

2. Os resumos devem ter no mínimo 100 e no máximo 150 palavras, vir em dois 

idiomas (português, inglês). Até 3 palavras-chaves devem ser citadas, separadas 

com ponto e vírgula; 

3. O artigo deve ser original, não tendo sido publicado previamente em qualquer 

outro meio. Deve possuir, no máximo, 15 páginas; 

4. As notas de rodapé, quando imprescindíveis, devem ser em número reduzido e 

concisas, de forma a não transporem para a página seguinte;  

5. Caso considere necessário, o autor poderá convidar até quatro coautores, 

brasileiros ou não, para participarem do seu capítulo; 

6. O texto final deve ser enviado ao e-mail da Assessoria Acadêmica 

(coordenacaoacademicacchsa@gmail.com), já com revisão linguística e 

normalização segundo as regras mais atuais da ABNT. Os anexos devem ser 

devidamente identificados com título “ARTIGO PARA E-BOOK Nome do 

autor”. Os artigos devem ser enviados, impreterivelmente, no período 

compreendido entre 18 a 25/05; 

7. Cada autor, seja este Docente ou Técnico Administrativo, poderá submeter apenas 

um artigo como autor principal, não havendo limites no número de co-autoria em 

outros artigos; 

8. No caso de citações com mais de três linhas, o texto deve ser afastado 4 cm da 

margem esquerda, segundo ABNT 10520 em vigência; 

9. Nas Referências devem conter apenas as fontes essenciais (citadas), em espaço 

simples de entrelinhas, separadas uma do outro por dois espaços simples e 

justificadas apenas a esquerda, segundo ABNT 6023 em vigência;  
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10. O autor deve enviar no final do artigo um minicurrículo dos (as) autores (as) dos 

capítulos, com até 250 palavras; 

11. Ilustrações, fotografias, tabelas, quadros, gráficos, infográficos ou outras devem 

apresentar resolução de 300 DPI. 

12. Os artigos que tratam de pesquisas com seres humanos devem anexar o parecer 

do Comitê de Ética da UFPB. 

 

 

Os trinta primeiros trabalhos submetidos, considerando sua relevância, 

ineditismo e obediência às normas de publicação (que serão devidamente 

avaliadas pela equipe técnica) serão selecionados para compor a Coletânea. 

 

 

 

 

 

 

Vivian Galdino de Andrade 

Catarina de Medeiros Bandeira 

Carlos Augusto Alanis Clemente 

Ana Paula Augusta da Silva Fernandes 

(Equipe Técnica) 
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