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EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO 

ELETRÔNICO - E-BOOK 

Os Grupos de Pesquisa em Biodiversidade, Conservação e Ecologia Funcional de 

Ecossistemas Florestais e Costeiros; Ecologia de Paisagem e de Vertebrados; e 

Planejamento e Gestão Territorial (PGT) juntamente com o Laboratório de Ecologia de 

Paisagem e de Vertebrados (LABECO) e o Laboratório de Planejamento e Gestão 

Territorial, com o propósito de divulgar a produção acadêmica de docentes e discentes 

pesquisadores, tornam público o presente Edital de chamada de artigos para compor a 

publicação em formato online (e-book) da obra GEOPROCESSAMENTO APLICADO À 

ANÁLISE DE AMBIENTE. 

Capítulo I - DO OBJETO 

Art.1º - O presente Edital busca reconhecer a produção qualificada de docentes e discentes 

pesquisadores e sua publicação em formato online (e-book), da obra intitulada: 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO À ANÁLISE DE AMBIENTE. 

Capítulo II - DA ELABORAÇÃO DOS ARTIGOS 

Art.2º - Os artigos deverão conter o mínimo de oito (08) e o máximo de dez (10) mil 

palavras, incluindo as citações bibliográficas, e deverão ser apresentados conforme o 

regramento técnico atual da ABNT. As citações dentro do texto deverão especificar 

sobrenome do autor da obra mencionada, data da publicação e número(s) da(s) página(s). 

As notas de rodapé, exclusivamente explicativas, deverão apresentar numeração 

consecutiva dentro do texto. 

§1º Os artigos deverão ser escritos com a fonte Times New Roman, tamanho 12 (doze), 

com espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio), margens esquerda e superior de 03 

(três) centímetros e margens direita e inferior de 02 (dois) centímetros, em formato “.doc”. 

§2° As propostas de artigo deverão conter resumo na língua oficial, contendo de 500 

(quinhentos) a 600 (seiscentos) caracteres. 
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§3º Os nomes dos autores deverão vir no corpo do artigo, abaixo do título. Em nota de 

rodapé deverá constar a formação acadêmica, instituição de ensino e e-mail de cada 

autor. 

§4° As figuras (fotografias, desenhos, etc.) e as tabelas já devem ser inseridas no corpo 

do texto, no melhor local após o final do parágrafo em que foram citadas pela primeira 

vez. Quando for o caso, as figuras devem conter a representação da escala em barras. 

Sempre que possível, as ilustrações deverão ser coloridas. Tabelas e figuras devem ser 

numeradas com algarismos arábicos de acordo com sua sequência no texto, sendo que 

este deve incluir referências a todas elas. As tabelas e figuras deverão ter um título (em 

cima das mesmas) breve e autoexplicativo. Informações adicionais, necessárias à 

compreensão das tabelas e figuras, deverão ser dadas em forma de nota de rodapé, 

embaixo das mesmas. As figuras e gráficos devem apresentar resolução mínima de 

600dpi. 

§5° Os artigos apresentados em formato diferenciado não serão apreciados pela 

Comissão Organizadora, nem pela Comissão Científica. 

Art. 3º - Os artigos deverão versar sobre a presente temática da obra, no campo 

GEOPROCESSAMENTO APLICADO À ANÁLISE DE AMBIENTE, tendo em consideração 

os seguintes aspectos: 

§1º Avaliação dos mecanismos e impactos ecológicos decorrentes do processo de 

mudanças de uso e cobertura da terra e sua consequência sobre a conservação e 

preservação do ambiente; 

§2º O manejo de ecossistemas integrando modelos econômicos e ecológicos. 

§3º A aplicação dos pressupostos teóricos e metodológicos na análise da paisagem em 

estudos teóricos e práticos e em resultados de projetos de restauração ambiental, 

considerando a definição de áreas prioritárias para a restauração, compreendendo desta 

forma, elemento fundamental para a tomada de decisão. 

§4º O impacto de rodovias e ferrovias sobre a fauna, com base na análise da paisagem. 

§5º Estudo de bacias hidrográficas como unidade de planejamento e execução de ações 

que concedam apoio a ações de gestão do ambiente, além de entender a dinâmica e 

inter-relações dos elementos presentes nesta unidade de análise. 

§6º Planos diretores e políticas públicas para a gestão integrada de ambiente urbano. 

§7º Novas tecnologias de informação geográfica como ferramentas para o planejamento 

e a gestão do território. 
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Capítulo III - INFORMAÇÕES PRELIMINARES 

Art. 4º - O processo seletivo em questão será dividido em seis etapas, quais sejam: 

I. Inscrição dos artigos; 

II. Avaliação e julgamento dos artigos, por pareceristas; 

III. Resultado da avaliação dos artigos, com possibilidade de ajustes aos aprovados;  

IV. Recebimento dos artigos completos, já corrigidos; 

V. Revisão final dos artigos pela Editora e Comissão Organizadora; 

VI. Publicação dos livros eletrônicos. 

Capítulo IV - DA INSCRIÇÃO DOS ARTIGOS 

Art.5º - Os artigos deverão ser encaminhados por meio eletrônico através dos e-mails 

geo_ambiente@unesc.net; 

Art.6º - Cada autor/coautor poderá enviar no máximo 2 (dois) artigos, desde que se 

enquadrem no escopo deste Edital. 

Art.7º - Os artigos que não observarem as especificações deste Edital serão imediatamente 

desclassificados. 

Art.8º - O período de inscrição dos artigos neste processo seletivo será de 02/10/2017 a 

28/02/2018. 

Capítulo V - DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS ARTIGOS 

Art.9º - Os artigos apresentados serão encaminhados para pareceristas e, após avaliação, 

serão reenviados aos autores para eventuais modificações. 

§1º A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, os artigos serão 

remetidos aos pareceristas sem o(s) nome(s) do(s) autor(es). 

§2º Todos os textos serão analisados criteriosamente por três pareceristas com 

qualificação na área e vinculação a temática da obra. 

Art.10 - Após a avaliação final dos pareceristas, os artigos com melhor classificação de 

notas serão publicados nos livros em questão, respeitando o limite de 09 (nove) trabalhos. 

Art.11 - A critério da Comissão Organizadora poderão ser contemplados mais de um artigo 

por autor. 
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Capítulo VI - DO RESULTADO DA SELEÇÃO 

Art.12 - O resultado dos artigos selecionados será divulgado até o dia 01/05/2018, via e-

mail. 

Capítulo VII - DA PUBLICAÇÃO DO LIVRO 

Art.13 - A publicação do livro será disponibilizada apenas na versão eletrônica (.pdf) e terá 

registro na Biblioteca Nacional (ISBN), para fins de direito. 

§1º A publicação seguirá todas as exigências da CAPES para ser enquadrado em seus 

extratos de qualificação. 

§2º Cada um dos artigos receberá um DOI. 

Art.14 - O lançamento do livro se dará em evento específico, com data, local e horário a ser 

definidos pela comissão organizadora. 

Capítulo VIII - DO CRONOGRAMA DO PROCESSO SELETIVO 

Art. 15 - O cronograma do processo seletivo ocorrerá conforme o disposto abaixo: 

Etapas Datas 

Inscrição dos artigos De 02/10/2017 até 28/02/2018 

Avaliação e julgamento dos artigos De 01/03/2018 até 30/04/2018 

Divulgação dos artigos aprovados 01/05/2018 

Período de correção e ajustes necessários para os 
artigos aprovados 

De 02/05/2018 até 30/06/2018 

Organização dos artigos corrigidos para enviar à 
Editora 

De 01/07/2018 até 31/08/2018 

Revisão final dos artigos pela Editora e Comissão Organizadora 

Publicação do livro eletrônico Até 31/10/2018 

Capítulo IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art.16 - O concurso não prevê a cobrança de taxas de nenhuma espécie. 

Art.17 - 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 poderá 

interpor recurso ou alegar desconhecimento. 
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Art.18 - Os autores dos artigos selecionados cedem, desde já, a utilização do artigo, o uso 

do nome e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção 

institucional dos livros de que este Edital trata. 

Art.19 - As dúvidas poderão ser solucionadas pelos e-mails: geo_ambiente@unesc.net. 

Art.20 - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. 

Art.21 - A veracidade das informações, assim como a autoria dos artigos será de exclusiva 

responsabilidade dos autores. 

 

Criciúma, 02 de outubro de 2017. 

 

Prof. MSc. Jader Lima Pereira 

Prof. MSc. Jóri Ramos Pereira 

Prof. Dr. Jairo José Zocche 

Prof. Dr. Nilzo Ivo Ladwig 
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