CAMPUS ALCÂNTARA
Gabinete da Diretoria - Campus Alcântara - GAB-ALC
OS Nº 19/2019 - GAB-ALC/CAMP-ALC/IFMA DE 9 DE AGOSTO DE 2019

Institui a Política Editorial e as Normas de
Publicação da Revista de Divulgação das Ações
de Ensino, Pesquisa e Extensão no âmbito do
Campus Alcântara do Instituto Federal do
Maranhão.

O DIRETOR GERAL DO IFMA CAMPUS ALCÂNTARA, nomeado através da Portaria DOU nº 5.480, de 15 de
setembro de 2016, e publicada no Diário Oficial da União no dia 16 de setembro de 2016, no uso de suas
atribuições,
RESOLVE:
Art. 1º. Instituir, por meio da comissão criada a partir da Portaria Nº 18, de 07 de fevereiro de 2019, no âmbito do
Campus Alcântara, a Política Editorial e as Normas de Publicação da Revista de Divulgação das Ações de Ensino,
Pesquisa e Extensão do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Maranhão – IFMA, de acordo com
as diretrizes estabelecidas nesta Portaria.
CAPÍTULO I
DA DEFINIÇÃO E OBJETIVOS
Art. 2º. A Revista de Divulgação das Ações de Ensino, Pesquisa e Extensão será uma publicação do IFMA-Campus
Alcântara que nasce com a proposta da democratização de estudos, saberes e ações e de espaço adequado para o
fomento de discussões entre professores, alunos, pesquisadores, extensionistas e servidores em geral das mais
diferentes áreas temáticas.
Art. 3º A revista terá como linha editorial básica as áreas de atuação do ensino, pesquisa e extensão realizadas no
IFMA-Campus Alcântara: comunicação, cultura, direitos humanos, educação, meio ambiente saúde, tecnologia e
produção e trabalho.
Art. 4º A revista terá como objetivo publicar e divulgar as produções decorrentes das ações de Ensino, Pesquisa e
Extensão do IFMA-Campus Alcântara, além de criar um canal de diálogo entre a Instituição e a comunidade externa.
CAPÍTULO II
DA PERIODICIDADE
Art. 5º A revista terá periodicidade anual.
CAPÍTULO III
ESTRUTURA EDITORIAL

Art. 6º A revista será coordenada de acordo com a seguinte estrutura: Comissão Editorial, Conselho Editorial,
Editores e Organizadores, Pareceristas, Autores e Equipe Técnica.

CAPÍTULO IV
DAS RESPONSABILIDADES EDITORIAIS
Art. 7º Comissão Editorial
I.

A primeira Comissão Editorial será designada pela direção Geral do Campus Alcântara por 2
(dois) anos. Será composta por um editor-chefe e por dois editores-adjuntos.

II.

São suas responsabilidades:

a.

Viabilizar e manter a revista;

b.

Responsabilizar-se pela sua periodicidade;

c.

Garantir que a política editorial seja cumprida;

d.

Criar meios para que os textos apresentados em diferentes seções apresentem qualidade científica
ou acadêmica;

e.

Responsabilizar-se pela definição do conselho editorial, pareceristas (quando houver) e equipe
técnica;

f.
III.

Decidir em última instância sobre a aceitação dos textos para publicação;
Caberá aos editores-adjuntos assessorar e auxiliar o editor-chefe no exercício de suas atividades e
substituí-lo em suas ausências e impedimentos.

IV.
V.

Caberá ao editor-chefe convocar os membros do corpo editorial para reuniões.
Após o final do mandato da primeira Comissão Editorial caberá aos servidores do Campus
Alcântara eleger, por meio de uma Assembleia Geral de Servidores, os três novos membros da
próxima Comissão Editorial, com base nos nomes das pessoas que manifestarem interesse na
referida Assembleia Geral.

Art. 8º Conselho Editorial
I.

O Conselho Editorial será definido pela Comissão Editorial. Será composto por 09 profissionais de
áreas que tenham afinidade com a linha editorial da revista e que tenham capacidade e
reconhecimento na área temática.

II.
III.
a.

Contribuir, junto à comissão editorial, na construção e manutenção dos volumes da revista.
O Conselho terá um caráter consultivo, podendo:
Dar pareceres (quando se tratar de projetos de ensino ou extensão desenvolvidos pelo campus) ou
ser solicitado a emitir opinião acerca dos textos submetidos à publicação;

b.

Apresentar comentários ou críticas sobre a linha editorial da revista, visando a sua melhoria;

c.

Sugerir volumes temáticos ou textos de outros autores do próprio campus para publicação na
revista.

Art. 9º Editores e Organizadores
I.
II.

A responsabilidade pela edição da revista será da Comissão Editorial;
A organização ficará a cargo da Comissão Editorial e de colaboradores que podem ser integrantes
do Conselho Editorial ou convidados.

Art. 10º Pareceristas
I.

Os artigos científicos submetidos à revista serão enviados pela Comissão Editorial a um mínimo de
dois pareceristas de reconhecida capacidade para avaliação.

II.

Os pareceristas serão escolhidos de acordo com sua área de atuação, especialidade sendo-lhes
garantido o anonimato.

III.

Os textos deverão ser julgados quanto à acurácia do seu conteúdo, consistência e adequação,
assim como se fere princípios éticos.

IV.
V.

Aos pareceristas deverá ser oferecido um formulário para avaliação.
A aceitação dos textos irá depender do julgamento da Comissão Editorial sobre a necessidade de
revisões a partir dos pareceres.

Art. 11º Autores
I.

Os autores serão responsáveis pelo conteúdo dos textos publicados, incluindo sua autenticidade e
citações corretas de todo o material. Os autores serão também responsáveis por obter permissão
escrita para publicar materiais originais (tais como fotografias, comunicações pessoais etc.)
protegidos por leis internacionais de direitos autorais, responsabilizando-se também por quaisquer
pagamentos implicados com sua reprodução.

II.

Os autores deverão seguir o formato da revista para preparar e submeter os originais e permissões
solicitadas.

III.

O autor sênior do texto publicado será solicitado a assinar o termo de responsabilidade e o termo
de transferência de direitos de publicação.

Art. 12º Da Equipe Técnica – Revisores de texto, profissionais da Tecnologia da Informação e Diagramadores

I.

Aos revisores cabe fazer a leitura e o julgamento dos textos a serem publicados na revista e recomendar
melhorias de formatação aos autores, para atender as normas de submissão da revista.

II.

Cabe aos profissionais da tecnologia da informação a criação e manutenção dos artefatos tecnológicos
que sustentam a revista.

III.

Cabe aos diagramadores fazer a estruturação dos manuscritos e sua organização conforme normas da
revista e recomendar à Equipe Editorial atualizações e melhorias no padrão de apresentação dos artigos
e/ou no design geral da revista.
CAPÍTULO V
DAS SEÇÕES

Art. 13º Cada volume contará com uma apresentação e editorial, que deverá ser feita por um colaborador designado
pela comissão editorial ou do conselho editorial.
Art. 14º A revista publicará trabalhos inéditos em Português sob a forma de apresentação, entrevista, resumo
expandido, relatos de experiência, resenhas de obras recém-publicadas, artigos e ensaios diversos.
Art. 15º A publicação dos textos se dará por meio do PROCEDIMENTO PARA SUBMISSÃO bem como templates
disponíveis na página da revista disponível no site do IFMA-Campus Alcântara.
CAPÍTULO VI
DA VEICULAÇÃO
Art. 16º A publicação se dará em meio eletrônico, em formato PDF, na página principal do IFMA (no momento do
lançamento), na página do IFMA-Campus Alcântara (de forma permanente) e impresso (quando houver recurso).

CAPÍTULO VII
FORMATO E NORMAS EDITORIAIS
Art. 17º Os formatos dos originais deverão obedecer aos seguintes critérios:
I.

Artigos: Devem conter no máximo oito laudas, incluindo título (português e inglês), resumo e
abstract (máximo de 200 palavras, espaço simples), texto, referências e notas.

II.

Relatos de experiência: Devem conter no máximo quatro laudas, incluindo título (português e
inglês), resumo e abstract (resumo máximo de 100 palavras, espaço simples), texto e referências.

III.

Resumos expandidos: Devem conter no máximo duas laudas, incluindo título (português e
inglês), resumo (objetivos, métodos, resultados, conclusão), palavras-chave e referências.

IV.

Resenhas: Devem conter no máximo quatro laudas, incluindo título (português e inglês), texto e
referências.

V.

Entrevistas: Devem conter no máximo três laudas. A entrevista deve conter uma apresentação
breve do entrevistado e as razões que levaram o entrevistador a entrevistá-lo sobre o tema em
pauta, bem como situar seu lugar de fala e interesse sobre o assunto.

VI.

Ensaios diversos: Incluem-se as produções (textos) livres, culturais e jornalísticas de atividades e
ações desenvolvidas no Campus.

Art.18º As normas dos originais enviados à revista deverão obedecer aos seguintes critérios:
I.

Todos os artigos, relatos de experiência, resumos expandidos, resenhas, entrevistas e ensaios
diversos enviados para submissão deverão estar como documento Word, em extensão “.doc” ou
“.docx”.

II.

Devem ser acompanhados de uma página de rosto, na qual deverá constar o título, nome (es) do(s)
autor (es), instituição (ções) e o endereço completo para correspondência. O material enviado não
será devolvido.

III.

O texto deverá ser formatado em papel A4 (21,0 cm x 29,7 cm), com fonte Arial tamanho 12 e
tamanho 10 para citações longas e notas de rodapé, espaçamento 1,5 entre linhas, justificado,
parágrafo com 2 cm, margens: esquerda e superior 3 cm / direita e inferior 2,0 cm.

IV.

As figuras ou mapas não gravados em meio eletrônico devem ser enviados sob a forma de uma
cópia xerox a laser (formato A4 ou menor).

V.
VI.
a.

As fotografias (preto e branco) deverão ser enviadas em papel brilhante e bem contrastadas.
Citações e notas:
As citações indiretas de autores, no corpo do texto, devem seguir a forma: Autor (data) ou (AUTOR,
data).

Exemplos:

Segundo

Cordeiro

(2008)...

ou

(LIMA,

1999)/(TORRES;

CASTRO,

2009)/(CASTRO; CORREA, 2005; CORDEIRO, 2008);
b.

As citações diretas de até três linhas são integradas ao texto, entre aspas duplas, seguidas de
parênteses com sobrenome do autor, ano da publicação e página (ex. LIMA, 1999, p. 27);

c.

Citações com mais de três linhas devem ser destacadas no texto com recuo de 4 cm em corpo 10,
espaço simples, com a indicação: (AUTOR, ano, p.);

d.

As notas de rodapé, tratando de observações, comentários e esclarecimentos feitos pelos autores,
devem vir no final da página, em algarismos arábicos, devendo ter numeração única e consecutiva
ao longo do texto.

VII.

Todas as referências citadas devem constar no final do manuscrito em ordem alfabética, alinhadas
a esquerda, conforme exemplos a seguir:

1.

Livro

ALMEIDA, Alfredo Wagner Berno de. Os quilombos e a base de lançamento de foguetes de Alcântara:
laudo antropológico. Brasília, DF: Ministério do Meio Ambienre, 2006.

2.

Livro com dois autores

MATOS, Elizete; MUGGIATI, Margarida M. Pedagogia hospitalar. Curitiba: Champagnat, 2001.

3.

Parte de livro (capítulo)

GALINKIN, A. L.; ALMEIDA, A. M. O. Representações sociais da violência entre adolescentes e professores
de classe média. In: CASTRO, L. R.; CORREA, J. (Org.). Juventude contemporânea: perspectivas nacionais
e internacionais. Rio de Janeiro: Nau/Faperj, 2005. p. 229-232.
4.

Artigo em periódico

CARVALHO, Karoline Diniz. Análise do potencial turístico da Festa do Divino Espírito Santo em Alcântara,
Maranhão, Brasil. Turismo & Sociedade, Curitiba, v. 9, n. 1, p. 1-18, jan./abr. 2016.
5.

Trabalhos acadêmicos (monografia, dissertações, teses...)

BRAGA, Yara Maria Rosendo de Oliveira. Território étnico: conflitos territoriais em Alcântara, Maranhão.
2011. Dissertação (Mestrado), Universidade do Vale do Paraíba, Universidade do Vale do Paraíba, São José
dos Campos, SP 2011.
6.

Publicação em eventos

BAHIA, Claudio José; PALUMBO, Lívia Pelli. Isenção tributária para pessoa com deficiência física não
condutora de veículo automotor. In: ENCONTRO NACIONAL DO CONPEDI / UNINOVE, 23., 2013, São
Paulo. Anais [...]. São Paulo: UNINOVE, 2013. Disponível em: http://www.publicadireito.com.br/artigos/ ?
cod=9aad93328ed02110. Acesso em: 10 nov. 2018.

CAPÍTULO VIII

Art.19. Os casos omissos nesta Portaria serão resolvidos pela Direção Geral do Campus Alcântara.

Esta Ordem de Serviço entrará em vigor na data de sua publicação.

Publique-se. Registre-se e Cumpra-se.

Alcântara-MA, 09 de agosto de 2019.

Edalton dos Reis Silva
Diretor Geral do IFMA Campus Alcântara
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