
 

 

 

 

 

REDE DE EDUCAÇÃO DO SEMIÁRIDO BRASILEIRO 

SELO EDITORIAL RESAB 

Caderno Multidisciplinar 

“Educação e Contexto do Semiárido Brasileiro” 

 

CHAMADA DE TRABALHOS 2013.2 

 VIII CADERNO MULTIDISCIPLINAR  

 

 

 

Com o objetivo de dar continuidade à publicação dos Cadernos Científicos da Rede de Educação 

do Semiárido Brasileiro, intitulados “Educação e Contexto do Semiárido Brasileiro”, tornamos 

pública a abertura das inscrições de trabalhos para o VIII Caderno Multidisciplinar, 

conforme as especificações a seguir detalhadas: 

 

TÍTULO DO CADERNO 
 

Caderno Multidisciplinar - Educação e Contexto do Semiárido Brasileiro. 

 

PERÍODO DE ENCAMINHAMENTO DOS TRABALHOS CANDIDATOS À 

PUBLICAÇÃO 
 

01/12/2013 a 10/02/2014, valendo para o recebimento, a data de postagem.  

 

FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos candidatos à publicação deverão ser digitados da seguinte forma: 

1. Título do trabalho em fonte Times New Roman, tamanho 12, em negrito e caixa alta, 

centralizado no alto da página; 

2. Abaixo do título deverá vir o resumo do trabalho com o máximo de 80 (oitenta) palavras ou 

200 (duzentos) caracteres em um só parágrafo, com versão em português. 

3. Logo abaixo de cada resumo deve ser apresentada a citação de, no máximo, 05 (cinco) 

palavras-chave (em português); 

4. Títulos secundários em fonte Times New Roman, tamanho 12, em negrito somente com as 

primeiras letras em maiúsculo e alinhado à esquerda da página (não devem ser numerados); 

5. Os artigos não deverão conter figuras e fotos; 

6. Gráficos podem ser apresentados no decorrer do trabalho de maneira legível e com indicações 

por extenso, desde que estejam em preto e branco; 

7. A margem deve conter 3,0 cm de borda superior, 2,0 cm de borda inferior, 3,0 cm de borda à 

esquerda e 2,0 cm de borda à direita, em papel tamanho A4; 

8. A fonte do corpo do texto deverá ser Times New Roman, tamanho 12, com espaçamento de 1,5 

cm entre as linhas e o espaçamento de 10 pt entre parágrafos; 

9. Os trabalhos não deverão ultrapassar 12 (doze) páginas, incluindo-se as referências 

bibliográficas; 

10. Os trabalhos devem ser digitados segundo as normas atuais da ABNT e revisados 

ortograficamente pelo próprio autor, não sendo avaliados os artigos que não estejam revisados; 



11. Os trabalhos que estiverem fora das especificações acima definidas serão automaticamente 

desclassificados. 

 

ENVIO DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos candidatos à publicação só poderão ser enviados pelo Correio ao seguinte 

destinatário:  

 

Aos Cuidados de: Rosiane Rocha  

Avenida Santos Dumont, CAIXA POSTAL: 101 

AC/Correios, Juazeiro/BA, CEP: 48.903-970 

  

 

CONDIÇÕES PARA PRÉ-ANÁLISE 

 

Os trabalhos deverão estar digitados em Word for Windows 97-2003, contendo duas cópias do 

trabalho completo, impressas em papel tamanho A4. Omaterial deve vir acompanhado de uma 

cópia gravada em CD-R ou CD-RW.  

Os trabalhos encaminhados para análise não serão devolvidos.  

Os candidatos deverão, ainda, elaborar uma FOLHA À PARTE de identificação pessoal, de 

acordo com o anexo II deste edital.  

 Todas as palavras Semiárido Brasileiro ou Semiárido, deverão ser escritas com as iniciais 

maiúsculas; 

 Todos os textos enviados deverão conter uma folha com as siglas e abreviaturas utilizadas nos 

mesmos; 

 Cumprir as normas da ABNT NBR 14724 e ABNT NBR 10520. 

 Declaração abdicando dos direitos autorais conforme anexo e item Condições Contratuais abaixo. 

  

 

ÁREA DE CONHECIMENTO DA PUBLICAÇÃO 

 

Os enfoques temáticos que serão aceitos para publicação no “Caderno Multidisciplinar - Educação 

e Contexto do Semiárido Brasileiro” – abrangem, em ordem de prioridade as seguintes áreas do 

conhecimento: Educação, Comunicação Social e áreas afins ligadas as Ciências Sociais e Humanas. 

 

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES 

 

1. A não observância das orientações detalhadas na presente chamada de trabalhos implicará no 

indeferimento de participação do artigo, ensaio, resenha ou outro documento na Chamada de 

Trabalho 2013.2. 

2. Serão aceitos trabalhos de profissionais de Instituição não ligada a RESAB, desde que atendam 

aos requisitos estipulados nesta Chamada. 

3. Serão aceitos trabalhos de autoria de alunos da graduação e pós-graduação nas áreas das 

Ciências Sociais e Humanas, desde que devidamente acompanhados por Professores em co-autoria. 

4. Em hipótese alguma, serão aceitos para publicação, trabalhos de autores que tiveram artigos 

publicados no Caderno Multidisciplinar 2013.1 mesmo que em co-autoria. 

5. Não serão publicados mais de um artigo por autor/a no caderno, mesmo que elaborados em co-

autoria.  

 



 

 

CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 

Os autores dos trabalhos publicados no “Caderno Multidisciplinar Educação e Contexto do 

Semiárido Brasileiro” deverão abdicar dos direitos autorais sobre o artigo em favor da Rede de 

Educação do Semiárido Brasileiro/Selo Editorial RESAB e receberão doação de 02 (dois) 

exemplares do número do caderno em que ele estiver incluído. Para tanto, junto com os textos, 

os/as autores/as deverão enviar uma declaração datada e assinada pelos mesmos, cedendo os 

direitos autorais da publicação à Rede de Educação do Semiárido Brasileiro – RESAB/Selo 

Editorial RESAB de acordo com o Anexo I deste edital. 

 

 

DA ANÁLISE DOS TRABALHOS 

 

Os trabalhos submetidos à RESAB para publicação no “Caderno Multidisciplinar Educação e 

Contexto do Semiárido Brasileiro” deverão ser analisados pelo Conselho Editorial que deverá dar 

parecer favorável ou não à publicação dos mesmos; cabendo à Coordenação do Selo Editorial 

RESAB, as providências necessárias para elaboração do projeto gráfico e editorial do Caderno. 

 

DIVULGAÇÃO DOS TRABALHOS APROVADOS PARA PUBLICAÇÃO 

 

As datas serão divulgadas posteriormente através das listas de discussão e e-mails. 

Entendendo que a publicação do caderno multidisciplinar contendo trabalhos originais nas formas 

de artigos, ensaios, resenhas e poemas, estimulará o debate, contribuirá para a consolidação da 

RESAB e para a divulgação dos diferentes conhecimentos e saberes que vêm sendo produzidos 

pelos diversos profissionais e instituições que atuam no SAB, nos âmbitos regional e nacional, 

convidamos todos os educadores, pesquisadores e demais profissionais a participarem desta 

chamada na certeza de que, embora seja limitada a quantidade  de trabalhos a serem contemplados 

em cada publicação, outras publicações sucessivas ocorrerão, oportunizando a socialização de  

trabalhos das diversas instituições, educadores e pesquisadores ligados à Rede de Educação do 

Semiárido Brasileiro. 

  

 

Os trabalhos candidatos à publicação deverão ser enviados para: 

 

Rosiane Rocha Oliveira Sena 

Juazeiro/BA 

CEP:48.903-970 

CAIXA POSTAL: 101 

 

Informações: 

Fone Fax: (74) 3612-8488 / Cel.: (74) 8803-9198 (74) 8816 - 1647 

E-mail: seloeditorialresab@yahoo.com.br 

       

 

APÓS A POSTAGEM NOS CORREIOS, ENVIAR O CÓDIGO DE 

RASTREAMENTO DO OBJETO POR E-MAIL PARA: 

SELOEDITORIALRESAB@YAHOO.COM.BR  

 

mailto:seloeditorialresab@yahoo.com.br
mailto:seloeditorialresab@yahoo.com.br


Juazeiro - Bahia, 01 de Dezembro de 2013. 

 

 

Edmerson dos Santos Reis 

Coordenação do Conselho Editorial do Caderno Multidisciplinar 

 

 

Edmerson dos Santos Reis 

Maria Luciana da silva Nóbrega 

Rosângela da Costa Castro 

Rosiane Rocha Oliveira Sena 

Coordenação do Selo Editorial  



ANEXO I 

 

(MODELO DE DECLARAÇÂO) 

 

 

DELARAÇÃO ABDICANDO DIREITOS AUTORAIS 

 

 

 

 

 

Por este documento, Eu (nome completo do/a autor/a), CPF Nº 

_________________________ e RG Nº_______________________________, 

residente na (endereço completo) abdico dos direitos autorais do texto - (Título do Texto) - à 

favor da Rede de Educação do Semiárido Brasileiro, pelo qual, ao ser publicado, receberei em 

troca  02 (dois) exemplares do VII Caderno Multidisciplinar Educação e Contexto do 

Semiárido Brasileiro. 

 

 

Local e data 

 

 

Nome completo e assinatura do autor 

Autor/a 

 

Nome completo e assinatura do Co-autor/a 

 



ANEXO II 

 

FICHA DE IDENTIFICAÇÃO 

 

 

 Título do trabalho acompanhado pelo resumo e palavras-chave em português; 

 

  Nome completo do(s) autor (es), admitindo-se no máximo dois; 

 

  Graduação e nome da Instituição onde se graduou; 

 

  Pós-graduação e nome da Instituição onde se pós-graduou (maior Titulação); 

 

  Instituição de origem e função que exerce atualmente; 

 

 Endereço eletrônico e telefone para contatos (caso possua home-page, indicar); 

 

 


