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EDITAL Nº 07/2017/CCHSA

A Direção de Centro do CCHSA, através da Coordenação Acadêmica e de Avaliação
Institucional, torna pública a chamada para inscrições de trabalhos de ensino, pesquisa e
extensão desenvolvidos no CCHSA por seus servidores, para serem publicados na I
Coletânea de Trabalhos do CCHSA. A coletânea será elaborada por meio de artigos
publicados em livro, submetidos por professores ou técnicos administrativos do CCHSA,
nas áreas de Agricultura, Ciência Animal, Gestão e Tecnologia de Alimentos, Ciências
Sociais Aplicadas, Ciências Básicas Sociais e Educação.
1. DISPOSIÇÃO GERAL
A I Coletânea de Trabalhos do CCHSA será composta por três volumes, com 16 artigos
cada, publicando 48 artigos no total. Inicialmente, serão reservadas oito publicações para
cada área de trabalho desenvolvida no CCHSA (Agricultura, Ciência Animal, Gestão e
Tecnologia de Alimentos, Ciências Sociais Aplicadas, Ciências Básicas Sociais e
Educação). Na(s) área(s) em que o número de artigos submetidos e aprovados for menor
que o número de publicações reservadas, as publicações remanescentes serão preenchidas
por artigos submetidos e aprovados pelas áreas com maiores números de submissões e
aprovações.
2. FORMATO DO ARTIGO
Somente serão aceitos artigos originais que visem retratar uma discussão consistente
advindos de resultados de projetos de pesquisas, de ensino ou de extensão. De acordo
com as formatações a seguir:

2.1. Configuração geral dos artigos:
Editor de texto Word 1997 ou posterior; página no tamanho A4; com margem
superior e esquerda de 3 cm e margem inferior e direita de 2 cm; fonte Times New
Roman, corpo 12; espaçamento entrelinhas de 1.0 pt.
2.1.1. O artigo deverá ser escrito e enviado sem a identificação dos autores, incluindo
título, resumo e palavras chave (abstract e keywords), introdução,
metodologia, resultados e discussão, considerações finais e referências
bibliográficas. O trabalho como todo, não deverá ultrapassar os limites
mínimos e máximos de 12 a 14 páginas respectivamente.
2.1.1.1.O título do trabalho deve ser redigido em português e em inglês, no início da
primeira página, justificado ao centro e sem identificação do(s) autor(es).
2.1.1.2.O resumo em português deverá vir antes do desenvolvimento do trabalho, com
tradução para inglês (abstract), em que constem objetivo, método,
apresentação e análise/discussão dos resultados do trabalho. Ele deverá ter
entre 10 a 15 linhas, em espaço simples.
2.1.1.3. Abaixo do resumo e também do abstract, devem vir de três a cinco palavraschave e keywords respectivamente, para difusão internacional.
2.1.1.4. As páginas devem ser numeradas (cabeçalho/direita).
2.1.1.5. Estrutura sugerida para os artigos:
2.1.1.5.1. 1. Título; 2. Resumo; 3. Introdução/contextualização/objetivo; 4.
Método/metodologia; 5. Resultados e discussão/análise dos dados; 6.
Conclusão/considerações finais 7. Referências.
2.1.1.6. Quadros e tabelas podem ser incluídos no corpo principal do texto. Cada qual
deve ter um número próprio, e o título colocado acima da moldura dos quadros
ou das tabelas, justificada a esquerda da moldura na mesma fonte do texto
principal (Times New Roman, 12 pt). Citações da fonte ou notas explicativas
devem aparecer imediatamente abaixo da moldura, justificada a esquerda em
Times Roman, 10 pt.
2.1.1.7. Figuras e gráficos podem ser em preto e branco ou coloridas e incluídas como
parte integrante do texto. Cada figura ou gráfico deve ter um número e o título
colocado abaixo, centralizada, em Times New Roman 10 pt. As fontes ou
notas explicativas devem configurar abaixo título.

2.1.1.8. As referências deverão ser apresentadas entre parênteses no corpo do texto,
incluindo o sobrenome do autor da fonte citada, a data de publicação e, se for
o caso, a(s) página(s) citada(s), seguindo as normas da ABNT.
2.1.1.9. As referências bibliográficas completas do(s) autor(es) citado(s) deverão ser
apresentadas em ordem alfabética, no final do texto, de acordo com as normas
da ABNT.
2.1.1.10. As notas de rodapé deverão ser exclusivamente informativas e explicativas,
breves e utilizadas parcimoniosamente. Todas as notas deverão ser
numeradas e colocadas no pé da página, utilizando comando automático do
editor de textos.
3. SUBMISSÃO DO ARTIGO
A submissão dos artigos somente poderá ser realizada por servidores ativos do CCHSA
(Professor ou Técnico-Administrativo). Cada servidor poderá submeter um único artigo,
no qual, o mesmo deverá ser o primeiro autor. Os artigos poderão ter até cinco autores no
total (primeiro autor + quatro coautores).
3.1. Para submissão dos trabalhos o(s) autor(es) deverão enviar dois arquivos:
3.1.1. Ficha de submissão do trabalho preenchida (Anexo-1);
3.1.2. Artigo na integra sem identificação dos autores, seguindo as configurações
do item 2.
3.2. O(s) autor(es) deve(rão) anexar comprovante de submissão ao departamento (no
caso de servidores docentes) ou unidade reguladora imediata (no caso de servidores
técnico-administrativos), do projeto que originou o artigo a ser submetido.
3.3 .A

submissão

do

artigo

deverá

ser

realizada

através

do

e-mail

coletaneacchsa@gmail.com, no formato definitivo, até as 23:59 horas do dia
22/06/2017, não sendo aceito trabalhos submetidos após esta data.
4. APROVAÇÃO E PUBLICAÇÃO
Os artigos submetidos serão previamente analisados pela comissão organizadora e
aqueles que não atenderem as normas deste edital serão automaticamente rejeitados. Os
demais artigos serão encaminhados para as comissões científicas de cada área. As
comissões científicas serão formadas por revisores externos ao CCHSA e/ou à UFPB,
com formação na área correspondente. As comissões científicas ficarão responsável pela

avaliação e aprovação dos trabalhos. Os oito trabalhos aprovados e melhores avaliados
de cada área serão publicados na 1ª Coletânea de Trabalhos do CCHSA.
5. CALENDÁRIO DE ATIVIDADES
Lançamento do Edital
Submissão dos artigos
Pré-seleção pelos organizadores
Avaliação dos trabalhos pelas comissões científicas
Correções pelos autores (15 dias)
Verificação pela comissão organizadora
Divulgação dos artigos pré-selecionados
Período para recursos
Julgamento dos recursos
Resultado final
Organização e envio para editoração
Publicação do Livro

17/05/2017
17/05/2017 à 22/06/2017
23/06/2017 à 30/06/2017
30/06/2017 à 13/08/2017
14/08/2017 à 25/08/2017
25/08/2017 à 30/08/2017
30/08/2017
30/08/2017 à 15/09/2017
15/09/2017 à 25/09/2017
25/09/2017
26/09/2017 à 25/10/2017
Editora UFPB

6. COMISSÃO ORGANIZADORA
Profa. Dra. Terezinha Domiciano Dantas Martins;
Prof. Dr. Pedro Germano Antonino Nunes;
Profa. Dra. Ana Cláudia da Silva Rodrigues;
Prof. Dr. Carlos Augusto Alanis Clemente;
Profa. Dra. Nilvania dos Santos Silva.
7. DISPOSIÇÕES FINAIS
7.1. O prazo de impugnação deste Edital será de 10 dias corridos a partir da sua data
de publicação.
7.2. Recursos poderão ser interpostos por procuração, esta deve ser específica para tal
fim, não podendo atuar como procurador servidor público federal, de acordo com
o art. 117, XI, da Lei 8.112/90.
7.3. Os casos omissos neste edital serão resolvidos, preliminarmente, pela
Coordenação Acadêmica e de Avaliação Institucional, ouvida pelos Comitês de
Ensino, Pesquisa e Extensão e pela Direção do CCHSA (instancia superior).
7.4. Este edital entra em vigor a partir da data de sua publicação.
Bananeiras, 17 de maio de 2017.
Terezinha Domiciano Dantas Martins
Diretora do CCHSA

ANEXO - I
(Edital nº 07/2017-CCHSA)
FICHA DE INSCRIÇÃO

DADOS DO PROPONENTE
NOME:
ENDEREÇO:
DEPARTAMENTO:

SIAPE:

TELEFONE:

CPF:

E-MAIL:
ORIGEM DO TRABALHO:

(

) Ensino

(

) Pesquisa

(

) Extensão

DADOS DO PROPONENTE
TÍTULO DO TRABALHO
AUTOR PRINCIPAL
CO-AUTORES (até quatro,
na ordem em que
aparecerão na publicação)

AFILIAÇÕES dos COAUTORES: (Departamento,
Instituição e e-mail, na
ordem acima)
LINHA EDITORIAL

Exemplo: Trabalho de pesquisa resultante de projetos
de iniciação científica.

RESUMO DO
TRABALHO
(10 a 15 linhas)
PALAVRAS-CHAVE
(3 a 5 palavras)

Bananeiras – PB, ________, de __________________________, de 2017
_______________________________________
Assinatura do Proponente

