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CHAMADA INTERNA PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA 

COMPOR O LIVRO IF BAIANO CAMPUS ITAPETINGA 

 

1. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

1.1 Esta chamada interna trata da publicação de livro composto por artigos produzidos por 

servidores efetivos, contratados ou substitutos, ativos no quadro de pessoas do INSTITUTO 

FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA BAIANO CAMPUS 

ITAPETINGA.  

1.2 Os alunos participantes de projetos de extensão e pesquisa concluídos ou em andamento 

poderão participar da produção do artigo, como coautores, desde que, o professor orientador 

seja o autor principal e responsável pelo artigo. 

1.3 A publicação em epigrafe é uma iniciativa que culmina com as comemorações do 

aniversário de 35 anos do IF BAIANO CAMPUS ITAPETINGA, e por isso, a primeira 

edição será de autoria exclusiva dos servidores lotados neste campus. 

 

Parágrafo único: Nesta edição, os servidores da EMARC IT que atuaram neste campus 

poderão submeter artigos para a publicação. 

  

2. DA COMPOSIÇÃO DO LIVRO. 

2.1 O livro poderá ter no máximo 300 páginas de miolo, conforme pregão eletrônico, Nº. 

06/2015. 

 

 

 



3. DA SELEÇÃO DOS ARTIGOS. 

3.1 Os artigos deverão ser produzidos por qualquer servidor do IF Baiano – Campus Itapetinga 

e EMARC – IT. Cada proponente poderá submeter apenas um artigo como autor ou coautor.  

3.2 Serão aceitos apenas artigos inéditos.  

Parágrafo único - Entenda-se por inéditos os artigos que nunca foram publicados em revistas, 

livros ou eventos, sendo de responsabilidade do autor arcar com quaisquer sansões decorrentes, 

caso seu artigo tenha sido publicado em outro meio de divulgação, eletrônico ou físico.  

 

4. DOS PRAZOS E CRITÉRIOS 

4.1. Os interessados deverão enviar um resumo do artigo a ser submetido a avaliação para a 

publicação, até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 30 de setembro de 2015.  

4.2. O resumo da proposta deverá ter entre 250 e 500 palavras, contendo objetivo, metodologia 

e resultados.  

Parágrafo único: O resumo servirá como filtro de demanda e de áreas interessadas, para que a 

comissão possa organizar seus trabalhos a partir dessa demanda. No resumo o autor deverá 

informar se o artigo terá imagens/ fotos/gráficos e a quantidade de cada. 

4.3. O artigo definitivo deverá ser enviado até as 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do 

dia 16 de novembro de 2015.  

4.4. Todos os arquivos deverão ser enviados para o email: 

livroitapetinga@itapetinga.ifbaiano.edu.br 

4.5 Os autores receberão parecer da Comissão Interna até a data de 10 de dezembro de 2015. 

Caso a comissão julgue necessário alterações no texto, cada autor terá até o dia 14 de dezembro 

de 2015 para devolução dos artigos.  

4.6 A Comissão organizadora terá até a data de 11 de janeiro de 2016 para o envio definitivo 

do corpo do livro à editora, conforme Portaria Nº 58/2015 de 11 de setembro de 2015.  

4.7 A comissão organizadora do livro poderá  limitar o uso de imagens considerando que o 

pregão estabelece o máximo de 20 imagens para todo o livro. 

4.8. Os artigos deverão atender às normas da ABNT-2015, para artigos científicos, escritos em 

língua portuguesa, tendo no mínimo 10 (dez) páginas e no máximo 15 (quinze) páginas, folha 

A4, margens: superior e lado esquerdo 3 cm, inferior e lado direito 2 cm, corpo do texto 

tamanho 12, espaçamento 1,5, fonte Times New Roman, imagens no corpo do texto.   

4.9. O autor deverá inserir no artigo sua apresentação acadêmica, na primeira página, bem como 

cargo ou atuação no campus, em nota de rodapé.  



4.10. Caso o número de artigos extrapole a quantidade de páginas do livro, serão utilizados os 

seguintes critérios de desempate: artigo produzido a partir de atividades de ensino, pesquisa ou 

extensão financiadas e/ou desenvolvidas pelo campus Itapetinga; o servidor com maior tempo 

de instituição; garantia de um artigo por área de conhecimento. 

 

5. DA COMISSÃO DE AVALIAÇÃO DE ARTIGOS 

5.1 A comissão organizadora é composta por servidores do IF Baiano - Campus Itapetinga, 

cujos nomes foram publicados na Portaria Nº 58/2015 de 11 de setembro de 2015.  

5.2 Caso haja demanda a comissão interna solicitará a constituição de um conselho editorial 

externo. 

 

6. DAS ATIVIDADES DA COMISSÃO 

6.1 A comissão interna ficará encarregada de elaborar o título e capa da obra, envio à editora, 

contato com autores, editores e outras obrigações inerentes à publicação tratadas nesta chamada 

interna.  

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

7.1. Os casos omissos serão resolvidos pela comissão. 

 

 

 

ITAPETINGA, BA 

15 de setembro de 2015 

 

COMISSÃO ORGANIZADORA: 

VALMIRO FERREIRA SILVA 

GEDEVAL PAIVA SILVA 

JAIRO SANTOS 

IZANETE MARQUES SOUZA 

ANADEJE DE FRANÇA CAMPÊLO 

 

  

 


