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CHAMADA DE CAPÍTULO PARA PUBLICAÇÃO EM E-BOOK “A ACADEMIA NA 
COMUNIDADE” 

 
Edital nº 03/2022 

 
Convida e estabelece normas para a 
submissão de capítulos à chamada 
específica da obra “A academia na 
Comunidade”  

 
1 DO OBJETO 

1.1 A Editora da Faculdade São Francisco da Paraíba torna público o presente edital 
que estabelece normatização e convida as pessoas interessadas para a submissão de textos, 
após aprovados, para publicação como capítulos de livro e-book.  

 
2 DA OBRA – ÁREA TEMÁTICA 

2.1 Levando em consideração a relevância da atuação na comunidade por parte dos 
alunos e professores, a presente obra busca conhecer vivências, conquistas e desafios para 
reflexões sobre a prática das atividades de extensão e práticas de disciplinas. De tal modo, 
trata-se de proposta de um e-book, publicado no formato PDF, com ISBN e ficha catalográfica 
e editoração por Comissão Científica, que tem por tema:  

 
A Academia na Comunidade: vivências de alunos e docentes 

 
2.2 A proposta é voltada para os alunos e docentes matriculados nos cursos das 

faculdades São Francisco da Paraíba, São Francisco do Ceará e São Francisco de Cajazeiras. 
Os textos podem ser narrativas ou relatos de experiência.  

 
3 DA SUBMISSÃO 

3.1 Serão recebidos textos escritos em Língua Portuguesa, exclusivos, ou seja, que 
nunca tenham sido publicados em outros meios científicos.   

3.2 Cada capítulo poderá ter entre 4 e 8 páginas, podendo ser estendido em até 15 
páginas para textos que sejam integrados por figuras ou imagens.  

3.3 Cada autor poderá integrar até dois capítulos na obra, exceto orientadores, que 
podem submeter quantos desejar.  

3.4 Os textos devem ser submetidos para apreciação até às 23h55min do dia 16 de 
janeiro de 2022, pelo formulário https://forms.gle/ycRdVdsiANqMhPFSA. O template pode ser 
acessado no site Submissão | Revista Ciência em Contexto (cienciaemcontexto.com). 

 
4 DA AVALIAÇÃO 

 
4.1 O comitê científico de avaliação e organização das obras será constituído por Dra. 

Symara Abrantes A. de O. Cabral, Me. Bruno Vieira Cariry, Me. Sara Vitoriano de Sousa 
Roberto, e Me. John Carlos de Souza Leite.  

https://forms.gle/ycRdVdsiANqMhPFSA
https://www.cienciaemcontexto.com/submiss%C3%A3o


4.2 A avaliação será realizada em reunião entre os membros, de modo que serão 
aprovados todos os capítulos que estiverem de acordo com as solicitações e orientações.  

4.3 Serão considerados como critérios avaliativos: adequação vocabular, adequação 
de conteúdo e relevância científica no tocante a temática proposta.  

 
CRONOGRAMA 
 

Lançamento do edital  10 de dezembro de 2022 

Submissão do texto para avaliação Até 15 de janeiro de 2022 

Análise pelo comitê científico  Até 30 de janeiro de 2022 

Divulgação do resultado pela comissão 
organizadora 

Até 5 de fevereiro de 2022 

Editoração A partir de 5 de fevereiro de 2022 

Previsão de divulgação 15 de fevereiro de 2022.  

 
 

5 DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
5.1 Não será cobrada nenhuma taxa para editoração e publicação.  
5.2 Os autores, ao submeterem seus trabalhos, concordam expressamente com todas 

as regras contidas neste edital, bem como nas Normas Editoriais e autorizam a publicação 
dos seus textos, cedendo os direitos autorais a título gratuito a partir de autorização escrita e 
assinada por todos os autores.  

5.3 O livro será disponibilizado no site da editora, bem como divulgado nas redes de 
comunicação.  

5.4 O livro será publicado apenas se submetidos e aprovados, no mínimo, 10 
capítulos. Não havendo o número de textos suficientes, os textos aprovados poderão ser 
realocados a outra obra, conforme autorização dos autores.   

5.6 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica.  
 
   

Cajazeiras – PB, 10 de dezembro de 2022.   
 

Comissão Científica. 
 

 


