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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA 

INTERDISCIPLINAR CIENTÍFICA/ESAMAZ 

A ESCOLA SUPERIOR DA AMZÔNIA – ESAMAZ, a pedido do Comitê Editorial da Revista 

Interdisciplinar Científica/ESAMAZ, com o objetivo de selecionar textos, na forma de artigos 

científicos, relacionados aos cursos de Graduação e Pós-Graduação, torna público a chamada 

para publicação no referido periódico, com periodicidade de 06 (seis) meses. 

Edital de Chamada para Publicação n° 01/2017. 

Revista em consonância com a política editorial definida pelo Comitê Científico da Revista, os 

textos que poderão ser aceitos para publicação devem ser encaminhados nas formas de artigos 

científicos. 

Seção I 

Dos objetivos 

a) Divulgar os estudos e as pesquisas desenvolvidas no âmbito das atividades de

pesquisa da graduação, possibilitando uma real integração entre a 

comunidade acadêmica, contribuindo 

para o avanço da ciência. 

b) Contribuir para o desenvolvimento local, regional e nacional, promovendo uma 

rápida divulgação de conhecimentos científicos. 

Seção II 

Das inscrições 

As inscrições dos trabalhos podem ser feitas diretamente por correio eletrônico para o endereço 

revistacientificaesamaz@gmail.com  

Escrevendo no assunto ARTIGO REVISTA INTERDISCIPLINAR CIENTÍFICA n° 01/2017. 

Seção III 

Dos prazos para submissão dos trabalhos, publicação do resultado e lançamento da revista. 

Estará aberto o prazo para as inscrições de propostas de textos para publicação, no período de 

13/11/2017 a 19/12/2017. 

Cada autor poderá submeter para o Comitê da revista elementos até dois textos para publicação. 

mailto:revistacientificaesamaz@gmail.com
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Os resultados das avaliações serão divulgados até o dia 13/01/2017. A revista será lançada em 

evento no dia 29 de março de 2018. 

 

Seção IV 

Das Áreas de Conhecimento 

Todos os trabalhos devem ser enquadrados em uma das duas ÁREAS DE 

CONHECIMENTO, que tem como referência os critérios utilizados pela CAPES.  

Estas áreas são: 

ÁREA 1: Ciências Biológicas e da Saúde 

ÁREA 2: Ciências Humanas e Sociais 

 

Seção V 

Da apresentação dos textos 

Os autores devem enviar ao Comitê editorial da revista, e os textos enviados pelos participantes 

não devem apresentar conteúdos que: 

I. Contenham informações ou dados que possam constituir ou incitar práticas de crime ou 

contravenção penal.  

II. Constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões. 

III. Contenham informações racistas ou que ou discriminatórias ou que violem os direitos 

humanos. 

VI. Violem qualquer lei, a moral e os bons costumes. 

VII. Apresentem quaisquer irregularidades relacionadas à produção científica e/ou aos direitos 

autorais. 

VIII. Membros do Comitê Editorial da revista não devem publicar sobre trabalhos apresentados 

por qualquer um dos membros desse comitê. 

 

Seção VI 

Da seleção dos textos a serem publicados 

O comitê da revista excluirá textos que apresentem quaisquer irregularidades relacionadas à 

produção científica e/ou aos direitos autorais. 

Os trabalhos submetidos serão julgados por membros do comitê científico, por consultores ad 

hoc ou por outros professores/pesquisadores que o comitê editorial achar pertinente. Levarão em 

consideração a atualidade, relevância social da pesquisa, resultados consistentes, metodologia 

aplicada e apresentação. 
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Seção VII 

Do compromisso dos autores 

Cada autor compromete-se a estar disponível para fazer o acompanhamento da publicação, 

atendendo as solicitações do comitê editorial sempre que for preciso, atendendo, dentro de prazo 

estabelecido, a exigências que possam sanar possíveis dúvidas com relação à editoração de seu 

trabalho, sob pena de ter seu trabalho excluído. 

 

Comitê Científico - 2017 

Professora Mestre Alessandra Mendonça Tomás (ESAMAZ e UFPA). 

Professor Mestre Akim Felipe Santos Nobre (ESAMAZ). 

Professora Especialista Clayse Cardoso Fidalgo (ESAMAZ). 

Professor Mestre Gabriel Pereira Paes Neto (ESAMAZ). 

Professora Doutora Maria Auxiliadora Monteiro (ESAMAZ).  

Professor Mestre Marcio Brito Cerveira (ESAMAZ). 

Professor Mestre Marcos Augusto Carvalho Pereira (ESAMAZ). 

Professor Mestre Rildo Ferreira da Costa (ESAMAZ) 

Professora Doutora Tassia Fernanda Furo Gomes (ESAMAZ). 

 

ANEXO I 

(Formato para Submissão de Artigo) 

 

1 - Sobre as normas técnicas. 

Os artigos devem ser inéditos (máximo de 10 laudas) e precisam ser encaminhados em arquivo 

formato DOC ou DOCx, em Times New Roman, fonte 12, espaço 1,5. E não numerado. 

 As remissivas bibliográficas devem aparecer no sistema autor, data, entre parênteses, em meio 

ao texto, como no modelo: (Gamboa, 2007, p. 37).  

Formatação de margens superior e esquerda (3 cm) e inferior e direita (2 cm).  

As referências completas devem constar no final do texto, seguindo a ordem: sobrenome do (a) 

autor (a) em caixa alta, prenome em caixa alta e baixa, ano de publicação entre parênteses, título 

do livro, edição, cidade e editora.  

As referências a serem utilizadas constam da NBR 6023/2003 e devem ser digitadas em espaço 

simples. A exatidão e adequação das referências a textos que tenham sido consultados e 

mencionados no texto são da responsabilidade do autor. 

É necessário incluir um resumo em inglês (Abstract), três palavras-chave em português e em 

inglês. Sugere-se que os resumos devem conter objetivo, metodologia, resultados e 
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conclusão. Cada resumo que acompanhar o texto deverá ter, no máximo, 150 caracteres. Os 

resumos devem ser com espaçamento simples e fonte 10. 

São necessários dados do (a) autor (a), em nota de rodapé, breve currículo do (s) autor (es): 

docente ou 

discente, titulação, Instituição e e-mail (fonte 8 e espaço simples); logo abaixo do 

resumo. 

As notas contidas no texto devem ser indicadas com algarismos arábicos e de forma sequencial 

imediatamente depois da frase a que diz respeito. As notas deverão vir no rodapé da página 

correspondente. (fonte 8) 

Citações com mais de três linhas, notas de rodapé, legendas e fontes das ilustrações, figuras e 

tabelas, devem ser em tamanho 10.  

Para as citações, deve ser observada a NBR 10520 (ASSOCIAÇÃO 

BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS - ABNT). 

As citações indiretas vêm no corpo do texto. Para as citações no corpo do texto usa-se o 

sistema autor-data e/ou autor-data-página. 

O título deve ser breve, suficientemente específico e descritivo. 

Agradecimentos e indicações de agências de fomento poderão ser mencionados sob a forma de 

nota de rodapé. 

Quando for o caso, as ilustrações e tabelas devem ser apresentadas no interior do texto na 

posição que o autor julgar mais conveniente. Devem ser numeradas, tituladas e apresentarem as 

fontes que lhes correspondem. As imagens devem ser enviadas em alta definição (300 dpi, 

formato TIFF), e deverão vir acompanhadas de autorização específica para cada uma delas (por 

escrito e com firma reconhecida) em que seja informado que a imagem a ser reproduzida no 

texto foi autorizada, especificamente, para esse fim. No caso de fotografias, a autorização tem 

de ser feita pelo fotógrafo (mesmo quando o fotógrafo é o próprio autor do texto) e pelas 

pessoas fotografadas. Obras cujo autor faleceu há mais de 71 anos já estão em domínio público 

e, portanto, não precisam de autorização. As legendas e fontes das ilustrações, figuras e tabelas, 

devem ser em tamanho 11; 

 

2- Sobre a estrutura do artigo. Os artigos devem ser construídos a partir da seguinte estrutura: 

TÍTULO; AUTORES (no máximo de 6 autores); RESUMO/ABSTRACT (até 150 caracteres); 

PALAVRAS CHAVE/KEY-WORDS; INTRODUÇÃO; METODOLOGIA; 

DESENVOLVIMENTO, RESULTADOS E DISCUSSÕES (mesmo tópico); 

CONSIDERAÇÕES FINAIS; REFERÊNCIAS. (10 laudas no máximo) 
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3 – Dos Direitos Autorais 

3.1 Os (as) autores (as) dos trabalhos aprovados concordam ao enviarem o trabalho para 

publicação em ceder à revista os direitos exclusivos de publicação. Autorizam, ainda, a revista a 

ceder seu conteúdo para reprodução em indexadores de conteúdo, bibliotecas virtuais e 

similares. 

3.2 Os (as) autores (as) assumem por meio de Concessão de Direitos Autorais que os textos 

submetidos à publicação são de sua criação original, responsabilizando-se inteiramente por seu 

conteúdo em caso de eventual impugnação por parte de terceiros. 

 

Obs.: TODOS OS TEXTOS, SEM EXCEÇÃO, SERÃO AVALIADOS POR 

PARECERISTAS, MANTIDO O ANONIMATO MÚTUO. 
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MODELO (ANEXO) 

 

AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 

(TÍTULO DO ARTIGO, NEGRITO, CAIXA ALTA –FONTE 12) 

 

 
AAAAAA¹ 

BBBBBBB2 
 (AUTOR(ES) - FONTE 08) 

 

 

Resumo:xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(

FONTE 10 E 

ESPAÇAMENTO SIMPLES, 150 CARACTERES.) 

 

Palavras-chave: Xxxxxxx. Xxxxxxxxx. Xxxxxxxxx, 

 

Abstract: 
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx(FONTE 

10 E 

ESPAÇAMENTO SIMPLES, 150 CARACTERES.) 

 

Keywords: Zzzzzzz. Zzzzzzzz. Zzzzzzzzzzz. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 Nome do Docente ou Discente, Titulação (Pós Graduação Stricto Sensu – Mestrado ou Doutorado ou Pós Graduação Lato Sensu e 

Graduação), 

Instituição e E-mail. 
2 Nome do Docente ou Discente, Titulação (Pós Graduação Stricto Sensu – Mestrado ou Doutorado ou Pós Graduação Lato Sensu e 

Graduação), 

Instituição e E-mail. 
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1. INTRODUÇÃO (FONTE 12, ESPAÇAMENTO 1,5) 

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

2. BBBBBBBBBBBBBBB (FONTE 12, ESPAÇAMENTO 1,5) 

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

3. CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC (FONTE 12, ESPAÇAMENTO 1,5) 

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS (FONTE 12, ESPAÇAMENTO 1,5) 

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 

 

5. REFERÊNCIAS (FONTE 12, ESPAÇAMENTO SIMPLES, EM ORDEM 

ALFABÉTICA OBEDECENDO AS NORMAS DA ABNT) 

 

Bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb

bbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbbb 
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Ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc

ccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccccc 

 

 

 

 

Belém, 13 de novembro de 2017. 

 

 
 

 

 

 

 

 

LUZIMAR REINALDO BARROS GONÇALVES 

Presidente do Conselho Superior de Pesquisa e Extensão - CONSEPE 

 

 

 

 

 


