
 

 

CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO 

EDITAL N.º 01/2020  

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 dos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis e S.T. em Logística 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 para a 
publicação do e-book Gestão de negócios e finanças, edição 01 de 2020. 

Os integrantes do corpo docente, alunos e egressos dos cursos de Administração, 
Ciências Contábeis e Logística das Faculdades Integradas de Aracruz -  FAACZ, bem 
como docentes/pesquisadores de outras instituições de ensino e estão convidados a 
submeterem à Comissão de organização do e-book Gestão de Negócios e 
Finanças, textos oriundos de suas pesquisas.  

Também poderão ser submetidos materiais elaborados em parceria/coautoria com 
discentes e docentes de graduação da FAACZ e demais instituições externas. 

Os trabalhos serão selecionados e publicados de acordo com as regras estabelecidas 
no presente edital. 

 

APRESENTAÇÃO  

O e-book Gestão de Negócios e Finanças trata-se de uma publicação destinada a 
estimular a produção e divulgação dos trabalhos realizados nos cursos de 
Administração, Ciências Contábeis e Logística da FAACZ, em especial os trabalhos 
de conclusão de curso de graduação e pós-graduação, no formato de capítulo sobre 
temas pertinentes à área de Administração, Contabilidade e Logística, bem como de 
outras  áreas correlatas ao tema central desta publicação.  

O livro objetiva a divulgação do conhecimento acadêmico produzido e seu 
compartilhamento com toda a sociedade e, em especial, com 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 

Conteúdo 

Os textos deverão ser submetidos na forma de capítulos de livro. Serão aceitos 
capítulos cujo conteúdo tenham relevância para as diversas áreas do campo de 
Administração, Ciências Contábeis e Logística. 

Basicamente, o capítulo a ser enviado para a composição deste E-book deve ser 
apresentado com as seguintes seções: Introdução, Referencial Teórico que sustente 
o tema pesquisado, Procedimentos Metodológicos, Análise e Discussão dos 
Resultados com apresentação dos dados da pesquisa (se houver), Considerações 
Finais (ou Conclusão, conforme critério dos autores) e Referências.  

Antes do capítulo deve ser inserida uma folha de rosto com a identificação geral dos 
autores. 

A forma mais detalhada de apresentação do conteúdo do capítulo, incluindo a folha 
de rosto, encontra-se no apêndice II. 

Serão avaliados apenas capítulos que estiverem dentro das normas editoriais e 
diretrizes deste E-book. 

 

Responsabilidade autoral  

A responsabilidade total pelo conteúdo dos capítulos é dos autores. A comissão de 
organização se isenta de quaisquer responsabilidades sobre autenticidade e direitos 
autorais, bem como sobre quaisquer outras desobediências legais que envolvam o 
material enviado e publicado. 

O material encaminhado para a avaliação deverá ser acompanhado de carta assinada 
por todos os autores (Apêndice I), onde esteja explicitada a intenção de submissão do 
trabalho para publicação e a declaração de responsabilidade pelos aspectos éticos, 
legais e autorais do trabalho. Os autores devem declarar também que aceitam as 
modificações necessárias no texto, caso haja necessidade de enquadramento aos 
padrões do e-book. 

 

Processo de avaliação 

Os trabalhos serão submetidos à avaliação de 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. Dois pareceres favoráveis indicarão a aceitação final para publicação. 
Caso algum parecerista entender que deverá haver alterações para melhorias, o 
trabalho será reenviado ao autor (es) para as devidas modificações. 

 

 



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. 

 

Total de autores 

Cada capítulo deverá ter, no máximo, 5 autores, incluindo neste número o orientador 
do trabalho que poderá figurar como autor. 

 

NORMAS EDITORIAIS 

A digitação deverá ser em Word, 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. Os parágrafos devem ser feitos 
com 6 pt antes e 6 pt depois, usando o recurso do Word. 

Os títulos das seções deverão ser em negrito, maiúsculo e alinhamento à esquerda. 
Os subtítulos com a primeira letra em maiúsculo e demais minúsculas, em negrito, 
com alinhamento igual ao título.  

O tamanho do arquivo completo não deverá exceder 4 Mb de espaço em disco. 

A folha de rosto com identificação deverá ser a primeira folha (modelo no Apêndice II)  
e conterá:  

 Título original do capítulo centralizado 

 Identificação dos autores contendo nome, endereço, telefone e e-mail para 
contato, cargo/função e instituição de trabalho a que estiverem vinculados,  

 Título acadêmico (dar preferência às identificações que qualifiquem o autor na 
área de conhecimento do capítulo). Instituição originária do título acadêmico. 

As demais partes do capítulo devem ser escritas na sequência, ou seja, depois desta 
folha de rosto segue conforme consta no Apêndice II. 

O capítulo deverá ter no mínimo 5 (cinco) e no máximo 20 (vinte) páginas. 

As ilustrações (figuras, gráficos, tabelas, etc...) deverão ser ajustadas na página, ou 
seja, não se deve quebrar em duas páginas a mesma ilustração. As legendas deverão 
ser impressas acima das ilustrações e as citações de fonte colocadas abaixo da 
mesma (Exemplo no Apêndice II). As ilustrações devem ser numeradas 
sequencialmente e referenciadas no texto em local apropriado. Deve-se deixar pelo 
menos um espaço simples acima e um abaixo para separar a ilustração dos 
parágrafos. 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). 

As citações dos autores deverão ser indicadas no próprio texto, seguindo normas da 
ABNT. 

As referências deverão ser apresentadas ao final do capítulo e devem obedecer às 
normas de formatação da ABNT, seguindo a ordem alfabética. 



 

DISPOSIÇÕES GERAIS 

Os casos omissos e as situações não previstas neste Edital serão avaliados pela 
Comissão de Organização, composta pelos professores Izaque Vieira Ribeiro e 
Edivan Guidote Ribeiro.  

 

PRAZOS 

Os artigos devem ser enviados para o endereço eletrônico edivanguidoti@fsjb.edu.br  
com cópia para izaque@fsjb.edu.br até o dia 10 de abril de 2020. 

  

mailto:edivanguidoti@fsjb.edu.br
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APÊNDICE I -  CARTA DE SUBMISSÃO DO CAPÍTULO 

  



À COMISSÃO DE ORGANIZAÇÃO DO E-BOOK - FAACZ, 

 

Prezados Senhores, 

 

Encaminhamos para avaliação da comissão do e-book Gestão de Negócios e 
Finanças o capítulo de livro intitulado  .......................................................................... 

............................................................................................................................. ........... 

................................................................................................................................. ....... 

Autorizamos a reformulação da linguagem em termos ortográficos e de padronização 
das normas, se necessária, para atender aos padrões da obra e-book - FAACZ. 

Declaramos que o trabalho é inédito e original, excetuando-se partes de outras obras 
publicadas, devidamente citadas, conforme estabelecido em normas vigentes da 
Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), especialmente NBR 6023 e NBR 
14724 e que o trabalho não contém quaisquer declarações caluniosas ou difamatórias 
e que não infringe quaisquer direitos de propriedade intelectual, comercial ou industrial 
de terceiros, de acordo com a legislação vigente. 

Estamos desde já à inteira disposição para quaisquer informações que se fizerem 
necessárias. 

Atenciosamente, 

 

Aracruz, ___ de ___________________ de 2020. 

 

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. 

___________________________________ 

 

Nome do 5º autor(a), se houver. 

__________________________________ 

  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

APÊNDICE II - MODELO DA ESTRUTURA DO TRABALHO 

  



FOLHA DE ROSTO 

TÍTULO ORIGINAL DO CAPÍTULO EM PORTUGUÊS 

 

Identificação dos autores  

Nome:  

Endereço, telefone e e-mail para contato, 

Cargo e instituição a que estiver vinculado,  

Título acadêmico.  

 

Nome:  

Endereço, telefone e e-mail para contato, 

Cargo e instituição a que estiver vinculado,  

Título acadêmico.  

 

Nome:  

Endereço, telefone e e-mail para contato, 

Cargo e instituição a que estiver vinculado,  

Título acadêmico.  

 

Nome:  

Endereço, telefone e e-mail para contato, 

Cargo e instituição a que estiver vinculado,  

Título acadêmico.  

 

Nome:  

Endereço, telefone e e-mail para contato, 

Cargo e instituição a que estiver vinculado,  

Título acadêmico.  

  



 

REPETIR O TÍTULO CENTRALIZADO, ESCRITO EM NEGRITO E CAIXA ALTA 

 

1º Autor Nome, Título acadêmico, instituição do título acadêmico , e-mail  

2º Autor Nome, Título acadêmico, instituição do título acadêmico , e-mail  

3º Autor Nome, Título acadêmico, instituição do título acadêmico , e-mail 

4º Autor Nome, Título acadêmico, instituição do título acadêmico , e-mail 

5º Autor Nome, Título acadêmico, instituição do título acadêmico , e-mail 

 

Digitar aqui o resumo, que deve sintetizar as etapas do trabalho, apresentando de 
forma didática a relação entre as seções e, principalmente, explanando sobre o 
objetivo da pesquisa, a metodologia e os resultados obtidos com o trabalho. O resumo 
teve conter entre 150 e 250 palavras e escrito em parágrafo único. Não deve ter título 
da seção RESUMO. 

 

INTRODUÇÃO 

A introdução deve apresentar conceitos básicos para contextualizar de forma sucinta 
o tema em estudo. Na sequência da contextualização, deve-se expor o problema de 
pesquisa abordado, bem como destacar a justificativa/relevância do referido estudo. 
Deve-se utilizar o último parágrafo para a apresentação do objetivo geral do estudo. 
Não se deve especificar os objetivos específicos. 

 

REFERENCIAL TEÓRICO 

Nesta seção deverá ser descrita a fundamentação teórica que sustenta a pesquisa, 
focada essencialmente na temática que envolve a pesquisa. Esta seção pode ser 
subdividida em sub-seções, desde que necessárias para melhor exposição e 
entendimento da literatura.  

 

PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

Apresentar, de forma resumida, toda a metodologia aplicada no desenvolvimento da 
pesquisa. 

 

ANÁLISE E DISCUSSÃO DOS RESULTADOS 

Apresentar os dados tabulados (se houver), os resultados e a discussão dos 
resultados. 

A inserção de tabelas deve seguir o padrão de formato conforme exemplificado abaixo 
- Tabela 4. Relembrando que as ilustrações devem ter fonte  Arial 10, título na parte 
superior e fonte na parte inferior da tabela. 

 

 



 

 

 

CONSIDERAÇÕES FINAIS 

As considerações finais devem contextualizar as demais seções anteriores, 
explanando de forma objetiva e sucinta a contribuição principal do capítulo para os 
potenciais leitores, inclusive deve conter a resposta ao problema de pesquisa de forma 
objetiva.  

 

REFERÊNCIAS 

Apresentar as referências conforme as normas da ABNT, em ordem alfabética, com 
margem à esquerda. Só devem constar nesta seção autores que foram citados nas 
seções anteriores e todos os autores citados nas seções anteriores devem estar 
contidos nestas referências.  

 

 

Fator Motivacional Discordo 
Não concordo 

nem discordo
Concordo

Variedade de habilidades 3,90% 7,90% 88,10%

Identificação com as tarefas 10,60% 10,50% 36,80%

Significância para a justiça e sociedade 3,90% 13,20% 35,50%

Bom relacionamento com os colegas 2,60% 15,80% 34,20%

Responsabilidade requerida para as tarefas 2,60% 7,90% 34,20%

Realização quando finalizo tarefas 21,10% 13,20% 31,60%

Tabela 4 - Fatores motivacionais na empresa X

Fonte: Preparado pelas autoras a partir de dados da pesquisa de campo.


