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EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS

A Coordenação Institucional do Programa Institucional de Iniciação à Docência
– PIBID – da Universidade Estadual de Alagoas torna público que estarão abertas, até
20 de abril de 2013, as inscrições para a seleção de artigos científicos. Os pesquisadores
interessados em publicar na revista PIBID/UNEAL devem preparar os originais dos
seus trabalhos conforme as orientações que se seguem, condição obrigatória para o
recebimento das inscrições. Os trabalhos serão encaminhados para uma Comissão de
Avaliação externa de consultores ad hoc.

1. OBJETIVO
Promover a divulgação dos resultados obtidos com o Programa Institucional de
Iniciação à Docência – PIBID – da Universidade Estadual de Alagoas e demais
pesquisas, realizadas no âmbito da Uneal por seus docentes e bolsistas discentes e
dentro da temática do Programa.

2. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO NO EDITAL
2.1 O autor responsável pela publicação deve ser professor efetivo da UNEAL, em
efetivo exercício da atividade docente nesta IES;
2.2 O aluno e o supervisor – quando autores do artigo – deverão ter como orientador o
coordenador de área do subprojeto ao qual se encontra vinculado;

2.2 Apresentação do artigo em conformidade com a normatização da revista prevista no
anexo 1;
2.3 Termo de autorização de publicação do autor principal (no artigo identificado como
autor para correspondência), caso o artigo seja aprovado pelo conselho editorial, com
assinatura de próprio punho, CPF, RG, responsabilizando-se pelo texto original e
inédito e pela correção ortográfica e gramatical;
2.4 Caso o artigo seja oriundo das pesquisas realizadas pelo Programa Institucional de
Iniciação à Docência – PIBID – da Uneal, o coordenador de área será obrigatoriamente
um dos autores;
2.5 Os artigos assim como os documentos previstos no item 2.3 deverão ser enviados
para o email: betaportugues@bol.com.br

3. DAS CONDIÇÕES DE PUBLICAÇÃO
3.1 Os autores de artigos deverão apresentar apenas trabalhos que tenham um cunho
inédito;
3.2 Os artigos deverão representar os resultados de pesquisas que sejam consonantes
com o Projeto Institucional PIBID/Uneal, cujo objetivo principal é implementar novas
metodologias que venham facilitar o processo de ensino e aprendizagem nas Escolas de
Educação Básica de Alagoas, e promover a valorização da profissão docente entre os
graduandos das licenciaturas da UNEAL e dos professores em serviço;
3.3 Os autores de artigos que tiverem seus trabalhos aprovados terão direito a um
exemplar da revista;
3.4 Os autores devem se responsabilizar pela correção ortográfica e gramatical, bem
como pela digitação do texto, que será publicado exatamente conforme enviado.
Recomenda-se aos autores que submetam seus textos à correção de um especialista,
antes de submetê-lo a este edital.

4. COMISSÃO JULGADORA
4.1 As propostas serão analisadas por uma Comissão de Avaliação externa de
consultores ad

hoc,

especialistas

nas áreas contempladas pelas

propostas

encaminhadas, que definirá os artigos aptos à publicação, nos termos deste edital,
podendo recomendar ajustes a serem realizados num prazo de 8 (oito) dias. Os originais
não aprovados serão excluídos do banco de artigos;

4.2 Os critérios de avaliação obedecem às exigências que contemplem os itens listados a
seguir:
Critérios de Avaliação

Pontos

A

Vinculação à temática do Projeto Institucional PIBID/Uneal 1

0,0 - 2,0

B

Vinculação ao Projeto Institucional PIBID/Uneal 2

0,0 - 2,0

C

Inovação didático pedagógica

0,0 - 2,0

D

Fundamentação teórica

0,0 - 1,5

E

Relevância dos resultados

0,0 - 1,5

F

Participação, como autor, de discentes do Pibid/Uneal

0,0 - 1,0

TOTAL

0,0 – 10,0

5. CALENDÁRIO
5.1 Lançamento do Edital: 14 de março de 2013;
5.2 Envio das propostas por email (betaportugues@bol.com.br): de 19 de março a 20 de
abril de 2013;
5.3 Homologação das inscrições: até 30 de abril;
5.4 Prazo para recursos: até 3 de maio de 2013;
5.5 Divulgação dos resultados da seleção: até 31 de maio de 2013;
5.6 Lançamento da publicação: até 31 de julho de 2013.

6. CLÁLSULA DE RESERVA
A Coordenação Institucional do Programa Institucional de Iniciação à Docência
– PIBID – da Universidade Estadual de Alagoas reserva-se o direito de resolver casos
omissos e situações não previstas neste Edital.

Arapiraca-AL, 14 de março de 2013.
Aldenir Feitosa dos Santos
Coordenadora de Área de Gestão de Processos
Educacionais PIBID/Uneal

Maria Betânia Rocha de Oliveira
Coordenadora Institucional do Projeto
PIBID/Uneal

Prof. M.Sc. Jairo José Campos da Costa
Reitor da Universidade Estadual de Alagoas
1
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O autor pode não ser participante do Programa Pibid, mas deve ter como orientador um Coordenador de Área do Pibid/Uneal.
O autor é, obrigatoriamente, participante do Pibid/Uneal.

NORMAS PARA PUBLICAÇÃO NA REVISTA PIBID UNEAL

1. Os textos enviados para esta revista deverão ser inéditos e redigidos em língua
portuguesa, espanhola ou inglesa.
2. Os artigos deverão ter no mínimo 8 e no máximo de 15 páginas, em formato
A4(210x297mm), impresso em uma só face, sem rasuras e/ou emendas.
3. O trabalho original deverá ser enviado única e exclusivamente para o email:
betaportugues@bol.com.br, com a seguinte formatação:
a. Título: centralizado, negritado, tamanho 14 e apenas com a primeira letra em
maiúscula;
b. Nome completo do(s) autor(es): na segunda linha, centralizado, tamanho 12, com o
último sobrenome todo em maiúsculo; limitado a no máximo 05 (cinco) autores.
Identificar logo após o nome, com asterisco sobrescrito, o autor para correspondência.
c. Informações do autor para correspondência antecedido por asterisco: na terceira linha,
centralizado, tamanho 10, contendo nome da instituição de filiação, titulação e email
para contato;
d. Resumo: contendo no máximo 500 palavras, sem parágrafo, espaçamento simples,
justificado;
e. Palavras-chave: mínimo de 3 (três) e máximo de 5(cinco);
f. Abstract: contendo no máximo 500 palavras, sem parágrafo, espaçamento simples,
justificado;
g. Keywords: mínimo de 3(três) e máximo de 5(cinco);
h. Texto do trabalho: digitado em fonte Times New Roman, tamanho 12, espaçamento
simples, justificado, margens superior e inferior de 3 cm, e margens esquerda e direita
de 2 cm;
i. Subtítulos de seções: sem recuo, sem numeração, negritados e apenas com a primeira
letra em maiúscula;
j. Figuras: gráficos, mapas, fotos, desenhos esquemáticos, etc., serão considerados como
figuras, que deverão ser inseridos no texto e numerados na ordem em que aparecem no
texto. Cada arquivo não deverá exceder 3 Mb, os formatos para as figuras são TIF ou
JPEG. Tabelas: as tabelas deverão ser inseridas dentro do corpo do texto, tamanho 10 e
com as bordas laterais e verticais internas abertas;
k. Uso de itálico para termos estrangeiros;

l. As citações textuais curtas, com até 3 linhas, devem ser apresentadas no corpo do
texto, entre aspas e sem itálico;
m. As citações textuais longas, com mais de 3 linhas, devem ser apresentadas em fonte
Times New Roman, tamanho 11 e espaço simples entre linhas. Elas devem constituir
parágrafo próprio, separado do texto por espaço duplo, sem a necessidade da utilização
das aspas;
n. As informações recolhidas de outros autores para o embasamento teórico da pesquisa
devem ser apresentadas, no decorrer do texto, da seguinte forma: a) quando se fizer
referência ao autor no corpo do texto, seu nome deve vir grafado somente com as
iniciais em maiúsculas, seguido de data. Ex: De acordo com Barros (2008); b) quando o
autor for citado sem que tenha seu nome mencionado no corpo do texto, deve ser
grafado apenas seu sobrenome, entre parênteses, com todas as letras maiúsculas,
seguido de data (BARROS, 2008);
o. As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no fim do texto, devendo
conter somente obras citadas, em ordem alfabética, sem numeração, segundo as normas
mais recentes da ABNT;

Arapiraca-AL, 14 de março de 2013.

Editores da revista PIBID/Uneal:
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