
 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO 

EDITAL N.º 01/2018 - Chamada para submissão de capítulos de livro das Faculdades Integradas 

de Aracruz (FAACZ), de acordo com as disposições deste edital. 

A Comissão de organização do e-book das Faculdades Integradas 

de Aracruz - FAACZ, mantida pela Fundação São João Batista - 

FSJB, no uso das suas prerrogativas institucionais e legais, torna 

público o seguinte EDITAL: 

OBJETO: 

O presente edital destina-se a disciplinar a publicação de capítulos de livros ou livros completos 

para a publicação do e-book edição 01 de 2018. 

Os integrantes do corpo docente da FAACZ, bem como os alunos dos cursos de graduação, e 

pós-graduação das FAACZ, desde que devidamente acompanhados pelos respectivos 

professores da instituição, estão convidados a submeter à Comissão de organização do e-book, 

textos oriundos de suas pesquisas. Os artigos serão selecionados e publicados de acordo com as 

regras estabelecidas no presente edital. Serão aceitos, nesta chamada: 

-  Livros com capítulos de diversos autores, desde que com a anuência de cada participante; 

-  Livros de única autoria; 

- Capítulos de livros para posterior confecção de e-book pela comissão.  

APRESENTAÇÃO:  

O e-book trata-se de uma publicação destinada a estimular a produção e divulgação dos 

trabalhos realizados nos cursos de graduação, tecnólogos e pós-graduação das FAACZ, no 

formato de capítulo sobre temas pertinentes à área de formação em questão. O livro objetiva a 

divulgação do conhecimento acadêmico, produzido e compartilhado na instituição, para toda a 

sociedade e, em especial, para os profissionais da área que possam ser beneficiados com as 

informações publicadas. Pretende-se, com a publicação, favorecer a difusão do conhecimento 

para a sociedade, fomentando e dando sustentação ao ensino, a pesquisa e a extensão. 

POLÍTICAS DE PUBLICAÇÃO 

Capítulos de livros 

Os textos deverão ser submetidos na forma de capítulos de livro, os quais devem ser trabalhos 

autorais contendo dados de pesquisa, aplicações do tema apresentado e pesquisa bibliográfica 

que fundamente o tema abordado. 

Processo de avaliação 



Os trabalhos serão submetidos à avaliação de, no mínimo, 2 (dois) pareceristas selecionados 

pela comissão de organização, que irá culminar na recomendação ou rejeição da publicação. A 

avaliação será feita às cegas, para certificação do anonimato dos autores e pareceristas. 

Divulgação do material 

Todo o conteúdo exposto neste e-book será disponibilizado de forma livre e gratuita via site da 

instituição ou compartilhado diretamente (via e-mail) para as empresas ou pessoas físicas que 

manifestarem interesse na obra. Dessa forma, pretende-se difundir, de forma ampla e eficaz, 

todo o conhecimento científico contido no material. 

DIRETRIZES GERAIS 

 Quanto ao conteúdo do material, só serão aceitos capítulos de livros que tenham 

relevância para as diversas áreas dos cursos de graduação, tecnologias e pós-

graduação das FAACZ; 

 Os capítulos de livro, ou o livro, submetidos, de acordo com as normas para 

publicação, descritas neste edital, serão encaminhados a dois pareceristas indicados 

pela comissão de organização para avaliação cega. Dois pareceres favoráveis 

indicarão a aceitação final para publicação; 

 A decisão final acerca da publicação ou não do material é sempre da Comissão de 

organização; 

 A responsabilidade total pelo conteúdo dos capítulos é dos autores. A comissão de 

organização se isenta de quaisquer responsabilidades sobre autenticidade e diretos 

autorais sobre o material publicado; 

 O material encaminhado para a avaliação da comissão de organização deverá ser 

acompanhado de carta assinada por todos os autores, onde esteja explicitada a 

intenção de submissão do trabalho para publicação e a declaração de 

responsabilidade pelos aspectos éticos e a autoria do trabalho. Os autores devem 

declarar também que aceitam as modificações necessárias no texto, caso haja 

necessidade de enquadramento aos padrões do e-book; 

 Cada capítulo deverá ter, no máximo, 4 autores, não há limitação de autores para 

os livros, desde que respeitado o limite de 4 autores por capítulo; 

 Só serão avaliados os textos que estiverem dentro das normas editoriais e diretrizes do 

e-book. 

 

NORMAS EDITORIAIS 

 
a) O arquivo deve estar digitado no Word (versão mais atual), utilizando-se a fonte Arial; 

corpo 12; entrelinhamento simples (1,0); alinhamento justificado; sendo 3 cm nas 
margens esquerda e superior e 2 cm nas margens direita e inferior, em tamanho A4; 
com títulos em negrito, maiúsculo e alinhamento à esquerda; e subtítulos com a 
primeira letra em maiúsculo e demais minúsculas, em negrito, com alinhamento igual 
ao título. O arquivo completo não deverá exceder 4 Mb de espaço em disco; 

b) Folha de rosto com identificação: É a primeira folha e deve conter o Título original do 
capítulo, identificação dos autores contendo nome, endereço, telefone e e-mail para 
contato, cargo/função e instituição a que está vinculado, título acadêmico (dar 



preferência às identificações que qualifiquem o autor na área de conhecimento do 
capítulo); 

c) O capítulo deverá ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 20 (vinte) folhas; 
d) As Ilustrações (figuras, gráficos, tabelas, etc...) deverão ser ajustadas na página. As 

legendas deverão ser impressas acima das ilustrações com as devidas citações abaixo 
da ilustração (Ver apêndice II). As ilustrações devem ser numeradas sequencialmente e 
referenciadas no texto em local apropriado, deixando pelo menos um espaço simples 
acima e abaixo de cada uma. As ilustrações deverão ter boa qualidade, podendo ser 
coloridas, mas não devem ocupar uma quantidade grande de memória (recomenda-se 
utilizar o formato *,jpg por ser mais compacto); 

e) As referências deverão ser apresentadas ao final do capítulo e devem obedecer às 
normas de formatação da ABNT; 

f) As citações deverão ser indicadas sequencialmente por números entre parênteses e 
sobrescritos(1), no texto. 

 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela comissão de 

organização. 

PRAZOS 

Os artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico conselhoeditorial@fsjb.edu.br até o 

dia 30 de novembro de 2018. 

Aracruz - ES, 18 de outubro de 2018. 

Comissão de organização do e-book das Faculdades Integradas de Aracruz – FAACZ 

 

Faculdades Integradas de Aracruz - FAACZ 

Rua Professor Berilo Basílio dos Santos, 180 Bairro Vila Rica Aracruz/ES 29194-180, Tel.: (27) 

3302-8000 
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APÊNDICE I  
 

Modelo de Carta de Submissão do Capítulo 
 

À COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO E-BOOK - FAACZ, 
 
Prezados Senhores, 
 
Encaminhamos à comissão de organização para apreciação e publicação o capítulo de livro 
intitulado___________________________________________________________________, 
que se trata de um (trabalho empírico ou bibliográfico documental). 
Declaramos que o presente trabalho é inédito e original e que atende a todos os procedimentos 
éticos pela legislação vigente e autorizamos o processo editorial. Declaramos, ainda, que 
autorizamos a reformulação da linguagem em termos ortográficos e de padronização das 
normas, se necessária, para atender aos padrões da obra e-book - FAACZ. 
Estamos desde já à inteira disposição para quaisquer informações que se fizerem necessárias. 
 
Atenciosamente, 
 
Aracruz, ___ de ___________________ de 2018. 
 
Nome do 1º autor(a) 
___________________________________ 
 
 
Nome do 2º autor(a) , se houver 
___________________________________ 
 
 
Nome do 3º autor(a), se houver. 
___________________________________ 
 
 
Nome do 4º autor(a), se houver. 
___________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
APÊNDICE II  

Modelo da Folha de Rosto com Identificação 
 

TÍTULO DO CAPÍTULO EM PORTUGUÊS  
1º Autor Nome, Função, instituição, e-mail  
2º Autor Nome, Função, instituição, e-mail 
3º Autor Nome, Função, instituição, e-mail 
4º Autor Nome, Função, instituição, e-mail 

 

REPETIR O TÍTULO CENTRALIZADO, ESCRITO EM NEGRITO E CAIXA 
ALTA 

 
 
O resumo deve sintetizar todas as demais etapas do trabalho. Apresentando de 
forma didática a relação entre as seções e, principalmente, explanando sobre o 
principal objetivo de caráter informativo (não técnico) do capítulo em questão. O 
resumo teve conter entre 150 e 250 palavras. Não deve ter título da seção 
RESUMO. 
 
INTRODUÇÃO 
A introdução deve apresentar a problemática abordada, demonstrando os 
principais conceitos, bem como destacar a justificativa e relevância do referido 
estudo. Deve-se utilizar o último parágrafo para a apresentação do objetivo 
(técnico) do estudo que será apresentado ao longo do texto, quando se tratar de 
capítulos oriundos de outros trabalhos acadêmicos. A introdução deve 
apresentar a problemática abordada, demonstrando os principais conceitos, bem 
como destacar a justificativa e relevância do referido estudo. Deve-se utilizar o 
último parágrafo para a apresentação do objetivo (técnico) do estudo que será 
apresentado ao longo do texto, quando se tratar de capítulos oriundos de outros 
trabalhos acadêmicos. 
As seções apresentadas a seguir, objetivam apresentar um modelo de 
apresentação de capítulos de livro para submissão e publicação no e-book das 
FAACZ. 
 
DESENVOLVIMENTO 
Estrutura do capítulo 
O desenvolvimento do trabalho deve discorrer sobre o tema intitulando cada 
seção e subseção com o conteúdo que será abordado. Quando o capítulo se 
originar de um trabalho acadêmico, não deverá ter os títulos das etapas 
metodológicas como: Resultados e discussão, metodologia, etc... Cada seção e 
subseção dos capítulos devem ter um título que identifique o conteúdo nela 
explanado. Toda a estrutura metodológica desenvolvida em trabalhos 
acadêmicos deve ser integrada de forma didática e criativa ao conteúdo 
abordado na seção em questão. A inserção de ilustrações devem seguir o 
padrão conforme Tabela 1. Importante destacar que a tabela em questão 
também deve ser adotada como padrão. A legenda e a fonte de pesquisa da 



tabela, deve seguir o mesmo padrão aqui exposto. Importante destacar que as 
citações devem ser feitas em sobrescrito, conforme exemplo(1). 
 
 
 
 
 
Tabela 1 - Distribuição dos participantes segundo as características sócio-demográficas 

 
Fonte: Dados da pesquisa, 2013. 

 
 
CONSIDERAÇÕES FINAIS 
As considerações finais devem contextualizar todas as demais seções, 
explanando de forma objetiva e sucinta a contribuição principal do capítulo para 
os potenciais leitores.  
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