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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
INSTITUTO FEDERAL DO ESPÍRITO SANTO

EDITAL nº 2/2021-ITA-DPPGE
Protocolo nº 23154.000763/2021-07
Colatina-ES, 27 de março de 2021

EDITAL Nº 02/2021 DE 29 DE MARÇO DE 2021
CHAMADA INTERNA PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS ACADÊMICOS EM COLETÂNEA
COMEMORATIVA EM ALUSÃO AOS 65 ANOS DO IFES CAMPUS ITAPINA

O Diretor-Geral do Ins�tuto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo campus
Itapina, no uso de suas atribuições legais, delegadas pela Portaria nº 3.278 de 22/11/2017,
publicada no DOU de 23/11/2017, torna público o presente edital de chamada interna do Ifes
campus Itapina para publicação de trabalhos acadêmicos.
1 OBJETIVO
1.1 O presente Edital tem por obje�vo regulamentar o processo de submissão e seleção de
propostas de trabalhos acadêmicos desenvolvidos por servidores do Ins�tuto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia do Espírito Santo, campus Itapina, no âmbito da extensão, pesquisa
e/ou ensino, para publicação eletrônica, contendo ISBN, a ser organizada pela Diretoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Extensão do Ifes campus Itapina.
2 DAS NORMAS DE PARTICIPAÇÃO
2.1 Poderão encaminhar proposta de publicação para esta chamada os(as) servidores(as) do
Ins�tuto Federal do Espírito Santo campus Itapina.
2.2 Cada proponente poderá submeter até quatro propostas de trabalhos acadêmicos para
publicação via este Edital.
2.3 Cada proposta deverá ser acompanhada do "Formulário de submissão de propostas para
publicação de trabalho acadêmico" (Anexo I), assinado pelo(s) autor(es).
2.4 Cada proposta deverá ser apresentada conforme modelo e formatação especiﬁcada no Anexo
II, em formato editável (DOC, DOCX ou ODT).
2.5 Não serão aceitas propostas de trabalhos acadêmicos já divulgados em outros veículos de
publicação acadêmica.
2.6 O trabalho acadêmico proposto para publicação deverá ser resultado das a�vidades
desenvolvidas pelo(s) autor(es) no Ifes campus Itapina ou em cooperação com outras ins�tuições
de ensino, pesquisa, extensão e/ou pós graduação.
2.7 O trabalho acadêmico proposto para publicação deverá estar vinculado a a�vidades
ins�tucionalizadas junto à Coordenadoria de Pesquisa, de Extensão, de Pós-Graduação e/ou à
Diretoria de Ensino (na forma de projetos de pesquisa, programas, projetos e/ou eventos de
extensão, trabalhos de conclusão de curso - TCC, ações complementares ao ensino, entre outros) e
adimplentes junto à coordenadoria/diretoria na qual foi cadastrada.
3 DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS
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3.1 As propostas de trabalhos acadêmicos deverão ser enviadas para o e-mail:
editais.dppge.itapina@gmail.com, por servidor do Ifes campus Itapina, sendo este o coordenador
do projeto de pesquisa e/ou da ação de extensão e/ou ação complementar ao ensino e/ou
orientador de TCC.
3.2 Cada e-mail deve se referir exclusivamente a uma proposta de trabalho acadêmico, sendo
vedado o envio de duas ou mais propostas em uma mesma mensagem.
3.3 O assunto do e-mail deve ser: "Proposta Edital 02/2021 - Publicação de Trabalho Acadêmico
DPPGE".
3.4 O corpo do e-mail deverá conter as seguintes informações: �tulo do trabalho, nomes dos
autores, área do conhecimento, número de cadastro junto à coordenadoria/diretoria na qual foi
ins�tucionalizada ou curso e �tulo do TCC.
3.5 O período de envio de trabalhos será de 26/03/2021 a 16/05/2021.
3.6 A submissão de trabalho acadêmico a este edital, assim como a publicação, é gratuita para os
autores.
3.7 A publicação será realizada com recursos próprios do Ifes campus Itapina.
3.8 Caso haja imagens no trabalho acadêmico proposto, as mesmas devem estar em boa
resolução.
3.9 Os trabalhos acadêmicos propostos deverão conter o mínimo de 4 e máximo de 6 páginas e
estar em formato DOC, DOCX ou ODT, fonte Arial, tamanho 12, de acordo com as conﬁgurações do
Anexo II deste edital.
4 DA SELEÇÃO DE PROPOSTAS
4.1 Serão selecionados trabalhos acadêmicos que possuam mérito cien�ﬁco, avaliados por
membros da Comissão Editorial deste edital, considerando:
a) relevância do tema dentro da área do conhecimento, levando em conta a atualidade,
abrangência e originalidade;
b) adequação e correção da linguagem e rigor cien�ﬁco da proposta;
c) atendimento às normas de par�cipação e submissão deste edital.
5 DO CRONOGRAMA
5.1. Este edital receberá propostas de acordo com o cronograma abaixo:
ETAPA
Período de submissão das propostas.
Resultado da seleção das propostas.
Revisão e correção das propostas selecionadas.
Publicação da coletânea.

DATA
29/03/2021 a 16/05/2021
Até 28/05/2021
Até 06/2021
07/2021

6 DISPOSIÇÕES FINAIS
6.1 Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital poderão ser
solicitados pelo e-mail: editais.dppge.itapina@gmail.com
6.2 Ao submeter uma proposta de trabalho acadêmico o autor reconhece a aceitação das normas
estabelecidas no presente Edital.
6.3 Para a publicação poderão ser solicitados ao proponente, a qualquer momento, documentos
adicionais rela�vos à proposta subme�da ou ao(s) autor(es).
6.4 Casos omissos ou duvidosos e situações não previstas no presente Edital serão analisados e
resolvidos pela Comissão Editorial.
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FABIO LYRIO SANTOS

LARISSA HADDAD SOUZA VIEIRA

DIRETOR - TITULAR
ITA-DG (11.02.24.01)
Matrícula: 1228029

DIRETOR - TITULAR
ITA-DPPGE (11.02.24.01.07)
Matrícula: 2066762
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