
 

 

  

CHAMADA PÚBLICA Nº 07/ RIFB, DE 04 DE ABRIL DE 2018 

 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ARTIGOS NO FORMATO DE DOSSIÊ 

– REVISTA EIXO 
 

1 DA ABERTURA 
 

O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE BRASÍLIA, nomeado pelo Decreto de 05 de 

maio de 2015, publicado no Diário Oficial da União de 06 de maio de 2015, no uso de suas 

atribuições legais e regimentais, torna pública, por meio da Pró-reitoria de Pesquisa e 

Inovação, a abertura de Chamada Pública para seleção de propostas de artigos em 

formato de dossiê – Revista Eixo, conforme disposto nos itens a seguir. 

 

2 DO OBJETO E DAS DEFINIÇÕES 
 

2.1 O presente documento tem por objeto a abertura de Chamada Pública para seleção de 

propostas de artigos em formato de dossiê – Revista Eixo, a serem publicados nos 

seguintes números: V. 8, n. 1 (2019), V. 8, n. 2 (2019). 

2.2 A Revista Eixo é um periódico técnico-científico do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de Brasília e tem como objetivos a divulgação da produção técnico-

científica de instituições de ensino, pesquisa, extensão e desenvolvimento tecnológico; o 

registro público do conhecimento e sua preservação; a publicação dos resultados de pesquisas 

envolvendo ideias e propostas científicas inovadoras e a disseminação da informação e do 

conhecimento gerados pela comunidade científica. 

2.3 Entende-se por Dossiê um conjunto de textos em forma de artigo, ensaísticos ou analíticos 

temáticos, resultantes de estudos e pesquisas originais. 

 

3  DOS REQUISITOS 

 

3.1 O Dossiê temático deverá ser submetido por um único proponente organizador no 

sistema de submissão informatizado da Revista Eixo 

(http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/index). 

3.2 – O proponente organizador submeterá no mínimo quatro (04) e no máximo oito (08) 

artigos, cujo tema central tenha relação com as diversas áreas de interesse da Revista Eixo. 

3.3 O proponente organizador terá o seu Dossiê aprovado para publicação quando, pelo 

menos 4 (quatro) dos trabalhos submetidos forem aprovados, conforme item 4 desta 

Chamada. 

3.4 A aprovação do Dossiê possibilitará ao proponente organizador ser considerado Editor 

Adjunto e terá o seu nome incluído no Expediente da Revista no número no qual será 

publicado o Dossiê.  

 

http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/index


 

 

3.5 No caso de não aceitação do Dossiê, em função do quantitativo mínimo, os artigos 

captados pelo proponente, que forem aprovados, terão sua publicação individualizada. Nesta 

situação, o proponente não será mais considerado Editor Adjunto no número da Revista Eixo 

cujo artigo será publicado. 

 

4 DA SELEÇÃO E ANÁLISE DAS OBRAS  
 

4.1 A avaliação e seleção dos artigos obedecerão à metodologia double blind peer review 

(avaliação por pares, duplo-cega), cujos avaliadores são exclusivamente doutores nas 

respectivas áreas do conhecimento abordadas pelos textos apresentados. 

4.2 Os artigos serão analisados por avaliadores ad hoc (externos à Instituição) quanto à 

estrutura formal e ao mérito, buscando observar, principalmente, a vinculação e relevância do 

conteúdo para a área de conhecimento, conforme Formulário de Avaliação (ANEXO I). 

4.3 A Revista Eixo possui política de verificação antiplágio1 que antecede o envio para 

avaliação externa. A verificação ocorre por meio do CopySpider, que é uma ferramenta 

freeware para testar documentos sob o crivo de existência de cópias indevidas de outros 

documentos disponíveis na Internet.  

 

5  DA INSCRIÇÃO  

 

5.1 A inscrição do proponente implica o conhecimento e a aceitação de todas as condições 

estabelecidas nesta Chamada e demais instrumentos reguladores, dos quais o proponente não 

poderá alegar desconhecimento. 

5.2 Para a inscrição do Dossiê, o proponente deverá se cadastrar no Sistema de Submissão da 

Revista Eixo, por meio do endereço: 

http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/user/register. 

5.2.1 O cadastro deve ser feito como “Autor: pode submeter à Revista”. 

5.3 Após cadastro, o proponente deverá providenciar os seguintes documentos a serem 

inseridos no sistema de submissão da Revista Eixo 

(http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/index): 

I. Arquivos em word (ou programa similar) de cada um dos trabalhos integrantes do 

Dossiê, conforme normas de submissão 

(http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/about/submissions#authorGuidelines). 

II. Documento único (de preferência em pdf ou similar) contendo as autorizações dos 

autores de cada um dos trabalhos, conforme ANEXO II. 

5.4 No sistema de submissão da Revista Eixo, o proponente deverá inserir como 

SUBMISSÃO o arquivo único com as autorizações.  

5.5 Os artigos que compõem o Dossiê deverão ser inseridos no sistema de submissão como 

DOCUMENTOS SUPLEMENTARES. 

5.5.1 Os artigos que compõem o Dossiê não deverão constar os dados do autor ou autores, 

                                                           
1 Verificação de plágio - Um documento possui cópias indevidas quando o mesmo adapta ou transcreve trechos 

de outros documentos sem apresentar conformidade com a norma de citações de referências bibliográficas. 
 

http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/user/register
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/index
http://revistaeixo.ifb.edu.br/index.php/RevistaEixo/about/submissions#authorGuidelines


 

 

conforme modelo (ANEXO III). 

5.5.2 Os artigos deverão obrigatoriamente seguir as normas de submissão constantes na 

página eletrônica da Revista Eixo, conforme modelo (ANEXO III). 

5.5.3 Os artigos que não seguirem as normas de submissão serão automaticamente 

recusados para publicação. 

 

6   DA HOMOLOGAÇÃO E DO RESULTADO FINAL 
 

Na data indicada no Cronograma (item 8) desta Chamada, será publicada a homologação dos 

Dossiês aptos para a Avaliação Externa. O resultado da avaliação e o parecer dos avaliadores 

serão encaminhados ao proponente assim que finalizados, conforme Cronograma (item 8). 

Neste momento, caso o Dossiê seja aprovado, será informado ao proponente o volume e o 

número da Revista Eixo em que ocorrerá a publicação. 

 

7     DOS RECURSOS  
  

7.1 A interposição de recursos à homologação deverá ser realizada por meio de formulário 

próprio, que se encontra no Anexo IV desta Chamada.  

7.2 A interposição de recursos deverá ser feita pelo proponente e enviada ao e-mail 

editora@ifb.edu.br, até às 23h59min, horário de Brasília, da data prevista no Cronograma 

(item 8), devendo constar:  

I. No assunto da mensagem de e-mail: INTERPOSIÇÃO DE RECURSO – Dossiê 

Revista Eixo. 

II. No anexo da mensagem de e-mail: o arquivo do Formulário que se encontra no Anexo 

IV desta Chamada, em formato pdf ou similar. 

7.3 Só serão aceitos recursos interpostos dentro do prazo estipulado no Cronograma (item 8) 

desta Chamada.  

7.4 O resultado dos recursos, assim como a homologação final, será divulgado no site do 

Instituto Federal de Brasília (http://www.ifb.edu.br), na data estabelecida no Cronograma 

constante desta Chamada. 

 

8     DO CRONOGRAMA  
 

A seleção ocorrerá conforme cronograma abaixo: 

 

LANÇAMENTO DA CHAMADA PÚBLICA 04/04/2018 

PERÍODO DE INSCRIÇÕES 06/04/2018 A 7/05/2018 

HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR (APTOS PARA SEREM 

AVALIADOS) 

16/05/2018 

RECURSOS CONTRA A HOMOLOGAÇÃO 17/05/2018 A 20/05/2018 

HOMOLOGAÇÃO FINAL 25/05/2018 

PERÍODO DE AVALIAÇÃO EXTERNA A partir de 28/05/2018 



 

 

 

9    DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

9.1 A qualquer tempo, a presente Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em 

parte, seja por decisão unilateral do IFB, seja por motivo de interesse público ou exigência 

legal, em decisão fundamentada, sem que isso implique direito à indenização ou reclamação 

de qualquer natureza. 

9.2 Dúvidas e esclarecimentos serão respondidos por meio do email editora@ifb.edu.br, com 

o assunto DOSSIÊ REVISTA EIXO. 

9.3 É meio oficial de comunicação o site <www.ifb.edu.br>. 

9.4 Os casos omissos serão julgados pela Pró-reitoria de Pesquisa e Inovação. 

 

 

Brasília, 04 de abril de 2018. 

 

 

Original Assinado 

WILSON CONCIANI 

mailto:editora@ifb.edu.br


 

 

 

ANEXO I 

FORMULÁRIO DE AVALIAÇÃO 2018 
 

Prezado (a) avaliador (a), 

Agradecemos sua disponibilidade em avaliar o trabalho submetido à Revista Eixo. 

Informamos que recebemos textos de autores nos mais variados níveis de pesquisa, desde o 

ensino médio à pós-graduação. 

 

A apreciação do manuscrito deverá pautar-se nas seguintes diretrizes: 

 

a) apresentar críticas construtivas com bases em referenciais teóricos e empíricos; 

b) indicar alternativas para o (s) autor (es) melhorar o trabalho; 

c) responder completamente o questionário de avaliação; 

d) atender ao prazo acordado com a editoria da Revista para o envio deste parecer. 

 

Caso seja necessário, as normas de submissão podem ser acessadas no site da Revista.  

 

PARTE 1  

 

1. Adequação do título aos objetivos do trabalho. 

2. Relevância e atualidade do estudo (contribuições para os âmbitos social, institucional e/ou 

acadêmico). 

3. Apresentação dos objetivos, abordagem metodológica (se necessário), principais resultados 

e conclusão no resumo. 

4. Qualidade da redação e organização do texto (ortografia, gramática, clareza, objetividade). 

5. Clareza e pertinência dos objetivos do estudo. 

6. Qualidade e atualidade da revisão de literatura. 

7. Consistência teórico-conceitual do trabalho. 

8. Adequação da abordagem metodológica à natureza do objeto de estudo. 

9. Qualidade da análise de dados (descrição dos procedimentos e articulação com os objetivos 

e os referenciais teóricos)* 

10. Qualidade da descrição dos resultados (resultados discutidos com base nos referenciais 

teóricos e empíricos adotados)* 

 

* Não se aplica em caso de Ensaio 

 

PARTE 2 

 

Para responder à Parte 2, exponha sua opinião acerca dos pontos fortes do estudo, indicando 

quais as potencialidades e as contribuições da pesquisa. Em seguida, dê sua opinião acerca 

dos pontos fracos do estudo, indicando limites que podem ser melhorados 

1. Pontos FORTES do trabalho: 



 

 

2. Pontos FRACOS do trabalho: 

 

PARTE 3 

 

Para responder à Parte 3, sugira ao autor alternativas para aprimorar o estudo quanto à forma e 

ao conteúdo. 

 

1. Sugestões de melhoria quanto ao conteúdo: 

2. Sugestões de melhorias quando à forma: 

 

PARECER FINAL 

 

Com base nas três etapas anteriores, emita seu parecer indicando se o artigo deve ser:  

- recusado para publicação 

- aceito para publicado com as alterações sugeridas  

- aceito e deve ser publicado na forma em que se encontra 

 

Agradecemos mais uma vez o seu comprometimento e a sua colaboração no interesse de 

tornar nosso processo avaliativo cada vez mais qualificado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO II 

 

 

AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGO – REVISTA EIXO 

 

 

Eu, ______________________________________________________________________, 

portador(a) do RG n. ________________________________, expedido em ___/____/____, 

pelo_________________, e CPF n. ___________________________, declaro ser autor(a) do 

texto______________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

_________________________________________________________, e autorizo a sua publicação, 

pela Editora IFB, na Revista Eixo, tendo como Editor Adjunto 

__________________________________________________________________________ .  

 

 

 

 

 

_______________(____), ____ de _______________ de  2018. 

    Cidade    (Estado), 

 

 

 

 

 

______________________________________________ 

Assinatura do (a) Autor(a) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ANEXO III 

 

TÍTULO DO ARTIGO (Centralizado, em negrito, com letras maiúsculas) 

 

Título em inglês (Centralizado, em itálico) 
 

Autor2 

 

Resumo: a palavra Resumo deve ser alinhada na margem esquerda, grafada em negrito e em 

letras minúsculas, exceto a letra inicial. O texto, redigido em parágrafo único, deve conter 

entre 100 e 300 caracteres, incluindo os espaços. 

Palavras-chave: a expressão palavras-chave, seguida de dois-pontos, deve ser grafada em 

negrito, em letras minúsculas, exceto a letra inicial. Deve conter no mínimo três e no máximo 

seis termos, considerando que um termo pode possuir duas ou mais palavras. Todos os termos 

devem ser iniciados com letra minúscula e separados por vírgula. 

Abstract: a palavra Abstract deve ser alinhada na margem esquerda, grafada em negrito e em 

letras minúsculas, exceto a letra inicial. A tradução do resumo deve ser redigida em parágrafo 

único, deve conter entre 100 e 300 caracteres, incluindo os espaços. 

Keywords: a expressão Keywords, seguida de dois-pontos, deve ser grafada em negrito, em 

letras minúsculas, exceto a letra inicial. Deve conter a tradução das palavras-chave, iniciados 

com letra minúscula e separados por vírgula. 

 

 

O artigo deverá ter no mínimo 15 e no máximo 20 páginas, incluindo tabelas e 

figuras, se indispensáveis, e, nesse caso, não devem exceder o número de seis. Nas 

referências, conter somente as obras citadas no artigo. Evitar, ao máximo, o uso de notas 

de rodapé. Quanto à formatação, pede-se que utilize a fonte arial 12, espaçamento 1,5, com 

margens 3 cm. 

Quanto às referências, a palavra Referências deve ser alinhada na margem esquerda e 

grafada em negrito, com letras minúsculas, exceto a letra inicial. As referências devem ser 

normalizadas de acordo com a NBR 6023 da ABNT. Inserir nas referências somente obras ou 

outros textos explicitamente citados no trabalho. As referências devem ser apresentadas sem 

numeração e em ordem alfabética dos nomes dos autores, separados por ponto-e-vírgula e 

somente com o sobrenome escrito por extenso e em maiúsculas. Os títulos das obras ou dos 

periódicos devem ser grafados em negrito. Todas as referências devem registrar uma data de 

publicação, mesmo que aproximada. A exatidão das referências constantes da listagem e a 

correta citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es) do trabalho. 

 

EXEMPLOS: 

 

                                                           
2 Não inserir nenhum dado do autor. Caso tenha coautoria, indicar com numeração: Autor 1, Autor 2, Autor 3. 



 

 

Artigo completo: 

TIAN, G., KOLAWOLE, G. O. Comparison of various plant residues as phosphate rock 

amendment on Savanna soils of West Africa. Comunicata Scientia, Filadélfia, v. 27, n. 3, p. 

571-583, 2004. 

 

Livro: 

AZEVEDO, M. A.; GUERRA, V. N. A. Mania de bater: a punição corporal doméstica de 

crianças e adolescentes no Brasil. São Paulo: Iglu, 2008.  

 

Capítulo de livro: 

AZEVEDO, D. M. P. de; NÓBREGA, L. B. da; LIMA, E. F.; BATISTA, F. A. S.; 

BELTRÃO, N. E. de M. Manejo cultural. In: AZEVEDO, D. M. P.; LIMA, E. F. (Ed.). O 

agronegócio da mamona no Brasil. Brasília: Embrapa Informação Tecnológica, 2006. p. 

121-160. 

 

Artigos de anais de eventos (aceitos somente trabalhos completos): 

AHRENS, S. Fauna silvestre e o manejo sustentável de ecossistemas florestais. In: 

SIMPÓSIO LATINO-AMERICANO SOBRE MANEJO FLORESTAL, 3., 2011, Santa 

Maria. Anais… Santa Maria: UFSM, Programa de Pós-Graduação em Engenharia Florestal, 

2004. p. 153-162. 

 

Teses, Dissertações e Monografias: 

HAMADA, E. Contribuição do alerta e da expectativa temporal para o desempenho de 

humanos em tarefas de tempo de reação. 2010. 152 f. Tese (Doutorado em Psicologia) – 

Universidade de São Paulo, São Paulo. 2010. 

 

Fontes eletrônicas: 

PAIVA, G. J. Dante Moreira Leite: um pioneiro da psicologia social no Brasil. Psicologia 

USP, São Paulo, v. 11, n. 2, jul./ago. 2000. Disponível em: <http://www.scielo.br/>. Acesso 

em: 12 mar. 2014. 

 

OBSERVAÇÕES: Somente as fontes efetivamente citadas no texto devem ser 

referenciadas no item Referências. 
 

No texto, as referências devem ser citadas por autor e ano, da seguinte forma: 

 - um autor: (SILVA, 2014); 

 - dois autores: (SILVA e SILVA, 2014); 

 - três ou mais autores: (SILVA et al., 2014). 

 

 Para citações fora de parênteses, com o nome dos autores incluídos na sentença: 

 

 - um autor: Silva (2014); 

 - dois autores: Silva e Silva (2014); 

 - três ou mais autores: Silva et al. (2014). 



 

 

 

ANEXO IV 

 

FORMULÁRIO PARA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO CONTRA 

HOMOLOGAÇÃO PRELIMINAR DA CHAMADA PÚBLICA PARA 

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE ARTIGOS NO FORMATO DE DOSSIÊ 

– REVISTA EIXO 
 

Orientações para interposição do recurso: 

- Os requerimentos de recursos somente serão acolhidos se interpostos nos prazos previstos na 

Chamada Pública a que se refere a homologação preliminar questionada, e deverão ser, 

obrigatoriamente, apresentados na forma deste formulário. 

- Em hipótese alguma será aceita revisão de recurso. 

 

Identificação do elaborador do recurso (Proponente) 

Nome completo:______________________________________________________________ 

Título do Dossiê: 

___________________________________________________________________________ 

 

Solicitação 

 

À Coordenação de Publicações Científicas e Tecnológicas da Pró-reitoria de Pesquisa e 

Inovação (PRPI) do IFB 

 

Solicito a revisão da homologação preliminar atribuída ao Dossiê: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________, 

submetido à Chamada Pública n.  ____/______, conforme argumentação apresentada neste 

recurso. 

 

Argumentação 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________________________________________________ 

 

 

_______________________, _____ de ________________ de 2018. 

 

 

________________________________________________ 

Assinatura do Proponente 


