Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Educação de Macaé
Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior
Coordenadoria do Observatório da cidade de Macaé

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO EM DOSSIÊ TEMÁTICO NA REVISTA VÉRTICES DA
ESSENTIA EDITORA, INSTITUTO FEDERAL FLUMINENSE POR MEIO DE PARCERIA COM
O OBSERVATÓRIO DA CIDADE DE MACAÉ
“Pensar e fazer a cidade:
educação e desenvolvimento local”
Apresentação
O Observatório da Cidade de Macaé, da Secretaria Adjunta de Ensino
Superior/Secretaria de Educação da Prefeitura de Macaé apresenta a chamada para
publicação de artigos originais ou de revisão na revista Vértices/Essentia Editora –
IFFLUMINENSE para compor um dossiê temático. Os textos encaminhados para o
referido dossiê devem ser trabalhos científicos inéditos, originais, que tratem da
relação entre educação e sociedade, abordando temáticas que dialogam com as
demandas contemporâneas, resultantes de pesquisas científicas e reflexões teóricas
sobre práticas e políticas educacionais em âmbito local, considerando a apresentação
dos resultados de pesquisa empírica
e a proposição de sugestões que
possam vir a convergir em decisões
estratégicas e formulação de
políticas públicas.
No intuito de fortalecer um debate
plural em torno das questões
científicas e sociais relevantes no
campo da educação em âmbito
local, busca-se, com esse dossiê,
propiciar o intercâmbio entre os
pesquisadores e outras entidades,
além daqueles que atuam no campo
da Educação, podendo contribuir
para a ampliação do conhecimento
no referido campo, fomentando a
realização de novos estudos.
A proposta do presente dossiê temático em parceria com a revista Vértices nasce da
necessidade de divulgação da produção de conhecimento decorrente das atividades
de ensino, pesquisa e extensão desenvolvidas sobre o tema educação nas instituições
de ensino do município e região, fortemente salientada no contexto de
desenvolvimento do projeto “Macaé: processo de reconfiguração econômica da cadeia
de óleo e gás”, que culminou com a publicação do livro “Macaé, do caos ao
conhecimento”, no decorrente ano.
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Eixos temáticos
 Políticas educacionais com ação local

São temas de interesse: Políticas e práticas educacionais; Políticas de diversidade e
inclusão; Políticas inovadoras na educação; Políticas curriculares e avaliativas; Políticas
de gestão educacional; Processos educacionais não formais.
 Educação e o desenvolvimento socioeconômico municipal

São temas de interesse: Universidade e desenvolvimento econômico local; Juventude e
trabalho; Empreendedorismo local; Educação, Gestão social e desenvolvimento local;
Políticas educacionais e transformação social.

Diretrizes para submissão dos artigos completos para o dossiê temático
Somente serão aceitos para análise textos derivados de pesquisas empíricas ou
teóricas realizadas por pesquisadores. O número máximo de autores por artigo é 5
(cinco).
A contribuição encaminhada deve ser original, inédita e não estar sendo avaliada ou já
ter sido submetida para outra publicação. O trabalho deve ser do tipo:
- artigo original: contribuição destinada a divulgar os resultados de pesquisa original.
- artigo de revisão: avaliação crítica sistematizada da literatura sobre determinado assunto, contendo
obrigatoriamente conclusões.
1 Estrutura do trabalho
1.1 Formatação:
Os trabalhos devem ser estruturados de acordo com as especificações abaixo. Para isso é obrigatório que as
informações do manuscrito sejam inseridas no template (arquivo padrão) disponibilizado, no formato Word, no
site da revista. No link http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/about/submissions clique em
Template para baixar o arquivo.



Os manuscritos deverão ser digitados em Times New Roman 12, espaço 1,5, exceto as citações
diretas longas, resumo e referências que devem ser apresentadas com espaço 1,0. Os textos não
devem exceder 10.000 palavras (de 8 a 32 páginas), incluindo os títulos, resumos, palavras-chave
nos três idiomas e referências (utilize Ferramentas; contar palavras). O itálico deve ser empregado
somente para palavras e expressões estrangeiras.



O arquivo deve estar em formato Microsoft Word (com extensão .doc ou .docx que não ultrapasse 6
MB).



O texto deve ser redigido em língua portuguesa, inglesa ou espanhola.

1.2 Estruturação:
1.2.1 Itens preliminares



Título que identifique o conteúdo em português, inglês e espanhol.
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Resumo informativo em português, inglês e espanhol com no máximo 1.250 caracteres (com
espaços).



Palavras-chave, Keywords e Palabras clave, constituídas de três até cinco termos que identifiquem os
principais assuntos abordados no artigo em português, inglês e espanhol, separados por ponto.

As submissões que não atenderem a essa estrutura serão devolvidas aos autores para inclusão dos itens
faltantes ou incorretos. Será informado um prazo para recebimento do documento alterado. O não
cumprimento desse prazo implicará o arquivamento da submissão.
1.2.2 Texto do trabalho
Recomenda-se observar as normas da ABNT referentes à apresentação de artigo em publicação periódica
(NBR 6022/2018), apresentação de referências (NBR 6023/2018), citações em documentos (NBR 10520/2002),
norma para datar (NBR 5892/1989), numeração progressiva das seções de um documento (NBR 6024/2012) e
resumos (NBR 6028/2003), assim como as normas de apresentação tabular do IBGE.

1.2.2.1 Referências (documentos citados no texto, conforme NBR 6023/2018)
A apresentação das referências deve seguir as seguintes recomendações:




A exatidão das referências e sua correta citação no texto são de responsabilidade do(s) autor(es).





A lista com as referências não deve ser numerada.



Nome(s) de autor(es) e/ou títulos de várias obras referenciadas sucessivamente, na mesma página,
deve(m) ser apresentado(s) sem supressão dessas informações.



Devem ser ordenadas alfabeticamente pelo sobrenome do primeiro autor ou pelo próprio título, com a
primeira palavra em letras maiúsculas, quando a obra não tem indicação de autoria.



Indica(m)-se o(s) autor(es), pelo último sobrenome, em maiúsculas, seguido(s) do(s) prenome(s) e
outros sobrenomes abreviados, com a inicial maiúscula seguida de ponto-final. Referência com até 3
autores, todos deverão ser incluídos, separados por ponto e vírgula. A partir de 4, o primeiro deverá
ser informado, seguido da expressão et al.

Todas as referências devem ser alinhadas à margem esquerda e colocadas ao final do artigo, sob o
título Referências, centralizado.
O espaço entre as linhas é simples e, entre cada referência, mais um espaço simples.
O recurso tipográfico utilizado para destacar o elemento título deve ser o negrito em todas as
referências. Isso não se aplica às obras sem indicação de autoria, ou de responsabilidade.

Para melhor compreensão e visualização seguem alguns modelos de referências mais utilizadas de
diversos tipos de materiais.

TIPO DE DOCUMENTO
EXEMPLOS

ARTIGO DE JORNAL

MENDES, R. A. As pesquisas eleitorais e a publicação de fake news. Folha de São Paulo, São
Paulo, 13 maio 2018. Caderno Mundo, p. A3.
CRÉDITO à agropecuária será de R$ 156 bilhões até 2015. Jornal do Commercio, Rio de

3
Prefeitura de Macaé – Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior
Superintendência Acadêmica
Rua Aloísio da Silva Gomes, 50 – Granja dos Cavaleiros – Cidade Universitária
Macaé – RJ - CEP: 27930-560

Estado do Rio de Janeiro
Prefeitura Municipal de Macaé
Secretaria Municipal de Educação de Macaé
Secretaria Municipal Adjunta de Ensino Superior
Coordenadoria do Observatório da cidade de Macaé

Janeiro, ano 97, n. 156, p. A3, 20 maio 2014.
ARTIGO

DE TEICH, D. H. A solução veio dos emergentes. Exame, São Paulo, ano 43, n. 9, Ed. 943, p. 66-67,
20 maio 2009.

PERIÓDICO

OLIVEIRA, M. J. S. et al. O tabagismo em adolescentes. Revista de Saúde Pública, Rio de
Janeiro, v. 32, n. 12, p. 79-83, jan./mar. 1989.
AGUIAR, F. C. A Geografia, o lugar e os sujeitos. Vértices, Campos dos Goytacazes, v. 20, n. 1,
p.

29-37,

Disponível

jan./abr.
em:

2018.

DOI:

https://doi.org/10.19180/1809-2667.v20n12018p29-37.

http://www.essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/vertices/article/view/9579.

Acesso em: 22 jun. 2018.
VIEIRA,

C.

M.;

MELO,

fundamental. Avaliação

M.

A.;

TEIXEIRA,

P.

educacional [on-line],

F.
v.

Assistência
33,

n.

7,

ao

educando

1999.

no

Disponível

ensino
em:

http:///www.scielo.aed.com.br. Acesso em: 22 jan. 2018.
CAPÍTULO DE LIVRO LOBO, A. M. Moléculas da vida. In: LEVI, G.; SCHIMIDT, J. (org.). Química e sociedade: a
(quando

tem

autor presença da química na atividade humana. Lisboa: Escobar, 2010. p. 24-39.

do capítulo)
MANFROI, V. Vinho branco. In: VENTURINI FILHO, W.G. (coord.). Bebidas alcoólicas: ciência e
tecnologia. São Paulo: Blucher, 2010. v.1, cap. 7, p. 143-163.
INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER (Brasil). Estômago. In: INSTITUTO NACIONAL DO CÂNCER
(Brasil). Tipos de câncer. [Brasília, DF]: Instituto Nacional do Câncer, 2010. Disponível em:
http://www2.inca.gov.br/wps/wcm/connect/tiposdecancer/site/home/estomago/definicao. Acesso
em: 18 mar. 2010.
CAPÍTULO DE LIVRO BELTRÃO, O. O papel e a máquina. In: BELTRÃO, O. Correspondência: linguagem &
(quando o autor do comunicação. 16. ed. São Paulo: Atlas, 1986. p. 33-54.
capítulo é o mesmo
do livro)
DISSERTAÇÃO

COELHO, A. C. Fatores determinantes de qualidade de vida física e mental em pacientes
com doença pulmonar intersticial: uma análise multifatorial. 2009. Dissertação (Mestrado em
Ciências Médicas) – Faculdade de Medicina, Universidade Federal do Rio Grande do Sul, Porto
Alegre,

2009.

Disponível

em:

http://www.lume.ufrgs.br/bitstream/handle/10183/16359/000695147.pdf?sequence=1.

Acesso

em: 4 set. 2009.
DOCUMENTO
ACESSO

DE UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ. Sistema de Bibliotecas. Orientação para normalização

EXCLUSIVO de

trabalhos

acadêmicos.

EM

MEIO Acesso em: 31 jan. 2019.

ELETRÔNICO

(Site,

home Page)

Disponível

em:

https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html.

BIONLINE discussion list. [S. l.], 1998. List maintained by the Bases de Dados Tropical, BDT in
Brasil. Disponível em: lisserv@bdt.org.br. Acesso em: 25 nov. 1998.
PERSONAL

trainer.

Disponível

em:

http://www.fisiculturista.com/personal.trainer/teste.php.

Acesso em: 28 ago. 2003.
E-BOOK

BAVARESCO, A.; BARBOSA, E.; ETCHEVERRY, K. M. (org.). Projetos de filosofia. Porto Alegre:
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EDIPUCRS, 2011. E-book. Disponível em: http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/projetosdefilosofia.pdf.
Acesso em: 21 ago. 2011.
EVENTO CIENTÍFICO CONGRESSO INTERNACIONAL DO INES, 8., SEMINÁRIO NACIONAL DO INES, 14., 2009, Rio de
(Simpósio,

Janeiro. Anais [...]. Rio de Janeiro: Instituto Nacional de Educação de Surdos, 2009. 160 p.

Congresso,

Tema: Múltiplos Atores e Saberes na Educação de Surdos.

Reuniões…)
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPE, 4., 1996, Recife. Anais eletrônicos […].
Recife: UFPE, 1996. Disponível em: http://propesq.ufpe.br/anais/anais.htm. Acesso em: 21 jan.
1997.
SIMPÓSIO SUL-BRASILEIRO DE GEOLOGIA, 1., 1983, Porto Alegre. Anais... Porto Alegre: SBG,
1983. 2 v.
LEIS,
ETC…

DECRETOS, BRASIL. [Constituição (1988)]. Constituição da República Federativa do Brasil. Organizado
por Cláudio Brandão de Oliveira. Rio de Janeiro: Roma Victor, 2002. 320 p.
RIO GRANDE DO SUL. [Constituição (1989)]. Constituição do Estado do Rio Grande do Sul. 4.
ed. atual. Porto Alegre: Assembléia Legislativa do Estado do Rio Grande do Sul, 1995.
BRASIL. Lei no 10.406, de 16 de janeiro de 2002. Institui o Código Civil. Diário Oficial da União:
seção 1, Brasília, DF, ano 139, n. 8, p. 1-74, 11 jan. 2002. PL 634/1975.
BRASIL. Ministério da Fazenda. Secretaria de Acompanhamento Econômico. Parecer técnico
no 06370/2006/RJ. Brasília: Ministério da Fazenda, 13 set. 2006.
UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA. Conselho Universitário. Resolução no. 01/2007, de
29 de março de 2007. Dispõe sobre a criação da modalidade Bacharelado do Curso de
Graduação em Educação Física. Uberlândia: Conselho Universitário, 2007. Disponível em:
http://www.reitoria.ufu.br/consultaAtaResolucao.php?tipoDocumentoresolucao&conselho=TODOS&anolnicioBusca=2007&anoFimBusca=2007&entrada=&pag=1.
Acesso em: 20 set. 2007.

LIVRO

RAMALHO, H. A. et al. Ecologia e desenvolvimento sustentável. 2. ed. São Paulo: Malheiros,
1998.

MAPA

INSTITUTO GEOGRÁFICO E CARTOGRÁFICO (São Paulo). Regiões de governo do Estado de
São Paulo. São Paulo: IGC, 1994. 1 atlas. Escala 1:2.000.
BRASIL e parte da América do Sul: mapa político, escolar, rodoviário, turístico e regional. São
Paulo: Michalany, 1981. 1 mapa, color., 79 x 95 cm. Escala 1:600.000.
FLORIDA MUSEUM OF NATURAL HISTORY. 1931-2000 Brazil´s confirmed unprovoked shark
attacks. Gainesville: Florida Museum of Natural History, [2000?]. 1 mapa, color. Escala
1:40.000.000.

Disponível

em:

http://flmnh.ufl.edu/

fish/Sharks/

statisctics/Gattack/map/Brazil.jpg. Acesso em: 15 jan. 2002.
IBGE. Amparo: região sudeste do Brasil. 2. Ed. Rio de Janeiro: IBGE, 1983. 1 carta topográfica,
color., 4465 x 3555 pixels, 5,50 MB, jpeg. Escala 1:50.000. Projeção UTM. Datum horizontal:
marégrafo Imbituba, SC, Datum vertical: Córrego Alegre, MG.
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TESE

AGUIAR, A. A. Avaliação da microbiota bucal em pacientes sob uso crônico de penicilina e
benzatina. 2009. Tese (Doutorado em Cardiologia) – Faculdade de Medicina, Universidade de
São Paulo, São Paulo, 2009.

TRABALHO
APRESENTADO

ZANETIC, M.; ANDRADE, G. M. L. Incorporação de elementos textuais em poesias latinoEM americanas. In: SIMPÓSIO

INTERNACIONAL

DE

ANÁLISE

LINGUÍSTICA,

2.,

2016,

São

Paulo. Anais [...]. Campinas, SP: Editora da UNICAMP, 2016. p. 391-412.

EVENTO

GONÇALVES,

C.

D.

Estilo

de

pensamento

na

produção

de

conhecimento

científico. In: CONGRESSO PORTUGUÊS DE SOCIOLOGIA, 4., 2000. Coimbra. Actas do [...].
Lisboa: Associação Portuguesa de Sociologia, 2000. Tema: Sociedade portuguesa: passados
recentes, futuros próximos. Eixo temático: Reorganização dos saberes, ciência e educação, p. 118. Disponível em: http://aps.pt/wp-content/uploads/2017/08/DPR462de12f4bb03_1.pdf. Acesso
em: 3 maio 2010.
TRABALHO
APRESENTADO

SILVA, H. J. et al. Recuperação automatizada de mapas: relato de uma experiência. Trabalho
EM apresentado no 10. Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias, Fortaleza, 1998.

EVENTO (sem dados
de publicação)
TRABALHO

DE ALVES, F. P. Implementação de conceitos de manufatura colaborativa: um projeto virtual.

CONCLUSÃO

DE 2008. Trabalho de Conclusão de Curso (Bacharelado em Engenharia Industrial Mecânica) –

CURSO

Universidade Tecnológica do Paraná, 2008.

1.2.2.2 Apêndice
Texto ou documento elaborado pelo autor, a fim de complementar sua argumentação, sem prejuízo da
unidade nuclear do trabalho.
Deve se identificado pela palavra Apêndice seguida de letras maiúsculas consecutivas, travessão e
respectivo título, com o mesmo destaque das seções primárias do artigo. Exemplo: Apêndice A – Avaliação
numérica de células inflamatórias totais aos quatro dias de evolução.
1.2.2.3 Anexo
Texto ou documento não elaborado pelo autor, que serve de fundamentação, comprovação e/ou ilustração.
Deve ser identificado pela palavra ANEXO, seguida de letras maiúsculas consecutivas, travessão e respectivo
título, com o mesmo destaque das seções primárias do artigo.
Exemplo: Anexo A – Representação gráfica de contagem de células inflamatórias presentes nas caudas em
regeneração – Grupo de controle I.
1.2.2.4 Agradecimentos
Elemento opcional, que deve ser o último elemento pós-textual. A inclusão de Agradecimentos deve
ocorrer na primeira revisão do artigo, para evitar conflito de interesses com os revisores durante o processo de
avaliação cega. Os Agradecimentos devem ser sucintos e direcionados a pessoas ou instituições que
contribuíram para o estudo, mas que não são autores.
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1.2.2.5

Citações

As citações devem obedecer à NBR 10520, de agosto de 2002, da ABNT. O sistema de chamada na
revista Vértices é autor-data. A referência completa deve ser indicada ao final do artigo na seção
intitulada Referências.
Os exemplos de citação direta, indireta e citação de citação estão apresentados a seguir.
No sistema autor-data é necessário observar o uso de letras maiúsculas e minúsculas na indicação de
autoria:



quando a autoria fizer parte da sentença: Autoria (data, página)

- utilize letra maiúsculas apenas na inicial do sobrenome dos autores ou do nome da instituição;
- inclua entre parênteses somente a data e a página.



quando a autoria for incluída após a sentença: (AUTORIA, data, página)

- indique a autoria utilizando todas as letras maiúsculas;
- inclua entre parênteses a autoria, a data e a página.

Citação direta curta (com até 3 linhas)




Inclua a citação entre aspas.
Indique a página/folha ou “não paginado” (quando o documento citado não for paginado).

Segundo Morais, "a possibilidade de se efetivar a descoberta era ínfima" (MORAIS, 1995, p. 27).
De acordo com Barros (1991, p. 62), “Interpretar significa buscar o sentido mais explicativo dos
resultados da pesquisa.”

Citação direta longa (com mais de 3 linhas)



Utilize a fonte com tamanho 10, com espaçamento simples entre as linhas e com recuo de 4 cm da
margem esquerda.






Não inclua a citação entre aspas.
Indique a página/folha da citação ou “não paginado” (quando o documento citado não for paginado).
Inclua um ponto final após a citação e outro após a indicação da autoria.
Inclua uma linha em branco antes da citação e outra depois, separando-a dos parágrafos anterior e
posterior.

Citação indireta




Pode ser reescrita (paráfrase), a citação indireta não deve ser incluída entre aspas.
Não é obrigatório indicar a página/folha da citação.
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O dengue caracteriza-se como uma arbovirose de rápida propagação em áreas tropicais e subtropicais
(DEGENER et al., 2014).
Citação de citação



Inclua apud ou "citado por" entre a indicação do documento original (aquele ao qual não se teve
acesso) e a indicação do documento consultado.




Inclua a referência do documento consultado na lista de referências.
Opcionalmente, inclua a referência do documento original em nota de rodapé.

No âmbito da prevenção, a Geografia da Saúde é utilizada por geógrafos de modo que estes profissionais
realizam análise dos fatores sociais e ambientais que podem agravar a saúde, fazendo a correlação dos fatores
geográficos com a ocorrência das doenças (SOBRAL, 1988 apud FERREIRA, 2015).
Segundo Melo1 (1998 apud FERREIRA; SILVA, 2007) a educação popular deve ser realizada em diferentes
espaços, por meio de atividades formais ou não formais, sendo um produto de práticas sociais.

Nota de rodapé:
____________________________________
1

MELO, P. Educação popular: possibilidades e certezas. Revista Brasileira de Ensino Público, v. 10, n. 2, p.

78-90, 1998.

Lista de referências:
FERREIRA, A.; SILVA, M. C. O ensino público e os caminhos para emancipação. Ideias em educação, v. 3, n.
1, p. 132-145, jan./jun. 2007.

1.2.2.6 Notas
Para notas explicativas utiliza-se o sistema numérico em notas de rodapé. A numeração é feita em
algarismos arábicos e com sequência única e consecutiva.
Caso a nota explicativa seja uma indicação bibliográfica, os dados da obra devem ser apresentados de
acordo com a norma de referência (NBR 6023/2018).
1.2.2.7 Ilustrações
Todas as ilustrações devem ser apresentadas no corpo do texto e, sempre que possível, coloridas. Os
Quadros, Tabelas e Gráficos devem ser editáveis e produzidos em Word ou Excel. Todas as ilustrações, seja
Tabela ou Figura (gráfico, foto, mapa, diagrama etc.) devem ser numeradas consecutivamente com algarismos
arábicos e possuir títulos breves. A fonte de origem da ilustração deve ser informada, mesmo que tenha sido
produzida pelo(s) autor(es) do artigo. O direito de uso de ilustrações que não tenham sido elaboradas pelo(s)
autor(es) é de responsabilidade do(s) mesmo(s).
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Em caso de apresentação de imagem com definição inadequada e não editável, que possa vir a prejudicar
a qualidade de sua visualização, a revista Vértices reserva-se o direito de excluí-la, ou mesmo cancelar a
publicação do artigo, se for o caso.
1.2.2.8 Abreviaturas e siglas
As Abreviaturas e siglas devem ser precedidas do nome completo, quando citadas pela primeira vez
e, quando aparecerem nas tabelas e nas figuras, devem ser acompanhadas de explicação, se seu significado
não for amplamente conhecido. Não devem ser utilizadas no título e no resumo e seu uso no texto deve ser
limitado.

2

Avaliação do trabalho

Serão acolhidos apenas os manuscritos formatados de acordo com estas Instruções e cuja temática se
enquadre no escopo do dossiê temático informado para presente chamada. Uma análise preliminar
verificará o potencial para publicação e seu interesse para os leitores da revista, o atendimento aos requisitos
éticos e o relatório do sistema de detecção de plágio. Trabalhos que não atenderem a essas exigências serão
recusados.
Os manuscritos considerados potencialmente publicáveis na revista Vértices seguem no processo editorial,
composto pelas seguintes etapas:
a)

Revisão técnica – realizada pelos editores do periódico (desk review). Consiste fundamentalmente da

revisão de aspectos de forma e redação científica, para que o manuscrito atenda a todos os itens detalhados
nas Diretrizes para autores da revista e esteja apto a ingressar no processo de revisão externa por
pares.
b)

Revisão externa por pares – O sistema de avaliação é duplo-cego (double blind review), no qual

os avaliadores ad hoc não conhecem a identidade dos autores e não são identificados na revisão enviada aos
autores. Os trabalhos serão enviados a pelo menos 2 (dois) avaliadores externos especialistas dentre os
membros do Conselho Editorial e/ou convidados ad hoc, que avaliarão seu mérito científico e o conteúdo do
manuscrito a partir dos seguintes aspectos: originalidade e importância da contribuição, adequação à linha
editorial da Vértices, metodologia adequada, cumprimento dos critérios éticos/integridade da pesquisa, relação
entre o problema proposto e apresentação/análise dos dados, conclusão respaldada nos dados, clareza,
coerência e organização textual, indicação dos principais pontos fortes e fracos do manuscrito. Em caso de
discordância nos pareceres recebidos, o artigo será enviado a um novo avaliador, com características similares
às dos anteriores, que contribuirá para o desempate. Os editores da revista encaminham a solicitação de
avaliação para o especialista com um formulário padrão detalhado. Os avaliadores ad hoc devem seguir as
Diretrizes para Avaliadores da revista Vértices, baseadas nas recomendações do COPE (Committee on
Publication Ethics), disponíveis em:
https://publicationethics.org/files/Ethical_Guidelines_For_Peer_Reviewers_2.pdf. Esse processo de parecer por
pares implica o compromisso do(s) autor(es) de atender da forma mais satisfatória e breve possível as
observações dos avaliadores. A revista Vértices se reserva o direito de recusar artigos cuja formulação
desconsidere as sugestões dos avaliadores sem justificação razoável.
c)

Revisão pelos editores – após o recebimento dos pareceres, os editores verificam o material e

encaminham para os autores. Nessa etapa, o texto será incluído em uma das três categorias:
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(i) ACEITO (aceitação incondicional): o artigo deve ser publicado. O tema é de grande interesse para a
área do artigo, é inovador e está bem escrito. Apenas pequenas correções são necessárias, e estas podem ser
feitas pela própria equipe de editoração;
(ii) REVISÕES REQUERIDAS (aceitação condicional): alterações de pequeno ou médio porte devem ser
conduzidas pelo(s) autor(es), respeitando o prazo estipulado pelos Editores. O artigo deve voltar para
reavaliação e os Editores verificam o atendimento às sugestões dos revisores ad hoc ou a justificativa para o
seu não atendimento;
(iii) REJEITADO (não aceitação): as modificações necessárias ao artigo são tão extensas, que levariam a
um novo artigo; assim, o artigo é recusado e o autor pode encaminhar outro, quando desejar.
d)

Revisão de editoração – os manuscritos aprovados serão submetidos à revisão de língua portuguesa,

língua estrangeira (inglês e espanhol) e normas técnicas (ABNT). Alguns textos poderão retornar aos autores
para consulta e/ou aprovação de eventuais alterações durante o processo. Após essa etapa o manuscrito segue
para diagramação, conferência e publicação.
Ressalta-se que, em todas as etapas, poderá ser necessária mais de uma rodada de revisão.
Os avaliadores terão de 15 (quinze) a 30 (trinta) dias para emitirem o seu parecer. O prazo médio de resposta
para o(s) autor(es) é de cerca de 120 dias para o primeiro parecer emitido pelos julgadores, de 180 dias para o
parecer final e de até 8 (oito) meses para sua publicação, em caso de aceite.
As considerações serão enviadas aos autores com prazo definido para a devolução da versão reformulada do
manuscrito. Recomenda-se aos autores atenção às comunicações que serão enviadas ao endereço de email informado na submissão, assim como para a observação dos prazos para resposta. A não observação dos
prazos para resposta, especialmente quando não justificada, poderá ser motivo para descontinuação do
processo editorial do manuscrito.
A ordem de publicação segue o critério dos editores, considerando a organização temática de cada número e
daqueles eventualmente encomendados pelo Conselho Editorial.
O autor deverá acompanhar o processo pelo site da revista, após acesso com seu login e senha para verificar se
não existem dúvidas ou solicitações de correções dos revisores.

Prazos
Os artigos poderão ser recebidos até 30/04/2020.
RESPONSÁVEIS
Coordenação Geral:
Prefeitura de Macaé
Observatório da Cidade de Macaé
Marcio Magini
Secretário Adjunto de Ensino Superior
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Scheila Ribeiro de Abreu e Silva
Coordenadora do Observatório da Cidade de Macaé
Organizadores do dossiê temático:
Vitor Yoshirara – IFF- Macaé
Cremilda Barreto Couto – UFF-RJ/FEMASS
Comissão Editorial do Observatório da Cidade de Macaé
Luana Silva Monteiro - UFRJ
Darana Carvalho de Azevedo – UFF – Niteroi
Elaine Antonio Antunes Passos – FIOCRUZ
Revisores de linguagem:
Claudia Marcia – FEMASS
Sandra Matsumura – FEMASS
Contato:
Prefeitura de Macaé
Observatório da Cidade de Macaé
Avenida Professor Aloizio Gomes, 50 – Granja dos Cavaleiros – Cidade Universitária,
Macaé/RJ
Telefone: (22) 33991800
Email: observatoriodepesquisamacae@gmail.com
IFFluminense
Vértices
Rua Coronel Walter Kramer, 357 - Parque Santo Antônio
Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28080-565 - Brasil
Tel.: (22) 2737-5648
E-mail: essentia@iff.edu.br

PARA OS ORGANIZADORES DO DOSSIÊ E AVALIADORES
1 - ESTRUTURA
DA PÁGINA PRINCIPAL DA REVISTA

Coordenação Geral

Prefeitura de Macaé
Observatório da Cidade de Macaé
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Marcio Magini
Secretário Adjunto de Ensino Superior
Scheila Ribeiro de Abreu e Silva
Coordenadora do Observatório da Cidade de
Macaé
EDITORES RESPONSÁVEIS

Vitor Yoshirara – IFF- Macaé
Cremilda Barreto Couto – UFF-RJ/FEMASS

COMISSÃO EDITORIAL DO
OBSERVATÓRIO DA CIDADE DE MACAÉ
PERIODICIDADE

Luana Silva Monteiro - UFRJ
Darana Carvalho de Azevedo – UFF – Niteroi
Elaine Antonio Antunes Passos – FIOCRUZ
Edição especial

SUBMISSÃO DO ARTIGO

http://essentiaeditora.iff.edu.br/index.php/verti
ces/about/submissions

CONTATO

Prefeitura de Macaé
Observatório da Cidade de Macaé
Telefone: (22) 33991800
Email:
observatoriodepesquisamacae@gmail.com
IFFluminense
Vértices
Rua Coronel Walter Kramer, 357 - Parque
Santo Antônio
Campos dos Goytacazes/RJ - CEP: 28080-565
- Brasil
Tel.: (22) 2737-5648
E-mail: essentia@iff.edu.br

DA REVISTA

EDITORIAL

3 a 5 mil caracteres com espaço

ARTIGOS

Até 20

Nº DE PÁGINAS TOTAL

10 a 32

Boas práticas da publicação científica
A revista Vértices tem como preceitos de política de divulgação, de qualidade e de conduta ética (baseado em
http://www.anpad.org.br/~anpad/diversos/2017/2017_Boas_Praticas.pdf):
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Transparência – uso de sistema de gerenciamento do processo editorial.



Acesso aberto (Open Access) – o conteúdo publicado permite acesso on-line irrestrito e livre de
quaisquer ônus para o leitor, a partir da licença Creative Commons CC-BY.



Originalidade – os artigos da revista são originais, o que significa não terem sido publicados em
nenhum outro veículo, exceto em anais de eventos. Nesse caso, só são admitidos os artigos que
contém avanços substanciais em relação à versão apresentada no evento. A informação de que o
trabalho foi apresentado anteriormente em evento é explicitada no momento da submissão do artigo
à revista Vértices no campo ´Comentários do Autor´ (exemplo: O trabalho foi originalmente
publicado no XVI Seminário de Integração promovido pela Universidade Candido Mendes – unidade
Campos dos Goytacazes, no dia 26 de outubro de 2017. Este artigo foi revisado a partir das
considerações feitas pelos avaliadores). Para textos originados de dissertações e teses, o editor
verifica se o autor daquele trabalho é, necessariamente, o autor do artigo enviado para Vértices,
mesmo admitindo-se a inserção de outros autores. É exigido que o trabalho original esteja na seção
REFERÊNCIAS. Além disso, a informação de que o trabalho foi apresentado anteriormente como tese,
dissertação ou trabalho de conclusão de curso é explicitada no momento da submissão do artigo à
revista Vértices no campo ´Comentários do Autor´ (exemplo: O presente trabalho é originário da
Tese de doutorado intitulada `Sobre regiões e desenvolvimento: os processos de desenvolvimento
regional brasileiro no período de 1999-2010` apresentada na Universidade de São Paulo, 2015).



Ética na publicação – não é admitida a ocorrência de plágio ou autoplágio. A revista Vértices utiliza
software antiplágio para verificação da originalidade de artigos em processo de submissão e, se
necessário, nos já publicados. Em caso de plágio ou autoplágio, de artigo em submissão o mesmo é
arquivado e o(s) autor(es) informados por e-mail. Em artigo já publicado, os editores decidirão sobre
os procedimentos a serem tomados e o(s) autor(es) serão informados por e-mail. O conteúdo dos
artigos apresentados pelo(s) autor(es) são de total e exclusiva responsabilidade do(s) mesmo(s).



Padronização da informação – Inclusão no topo da página inicial da logo da Editora e da Revista,
tipo de artigo, ISSN, DOI (Digital Object Identifier), histórico de tramitação editorial (datas de
recebimento e aprovação); nome completo do(s) autor(es), seguido da titulação máxima, filiação
institucional e identificação dos autores por meio do ORCID (Open Researcher and Contributor ID); no
rodapé de todas as páginas, da legenda bibliográfica resumida (nome do periódico, local, volume,
número, paginação do artigo e data da publicação), e do logo da licença Creative Commons na página
inicial do artigo; a partir da segunda página, no topo, aparece os nomes dos autores e o título do
trabalho.



Multiplicidade Institucional e Autoral – Processo editorial compartilhado entre pesquisadores e
docentes pertencentes a diversas instituições, evitando o periódico-proprietário, isto é, produzido
majoritariamente por pessoas vinculadas a uma instituição específica. A revista Vértices publica, no
máximo, dois trabalhos da mesma autoria ou coautoria por ano. Quando esse limite é excedido, o(s)
trabalho(s) é(são) incluído(s) em uma das edições do ano seguinte.



Conflito de Interesse – O(s) autor(es) do artigo, assim como os julgadores e editores devem
relatar qualquer conflito de interesse relacionado ao processo editorial da revista Vértices. Conflito de
interesse, por parte dos autores, são situações em que estes possuem interesses – aparentes ou não
– capazes de influir no processo de elaboração dos manuscritos. São conflitos de natureza diversa –
pessoal, comercial, política, religiosa, profissional, intelectual, acadêmica ou financeira – a que
qualquer um pode estar sujeito, razão por que os autores devem reconhecê-los e revelá-los, quando
presentes, no Passo 3 (Inclusão de Metadados), durante a submissão, no campo ‘Política de conflito
de interesses’. Se algum Conflito de Interesse for detectado (a priori, durante o processo de revisão
externa de pares ou a posteriori à publicação) em algum texto avaliado ou aprovado, o manuscrito
ficará em suspenso até que o Conflito de Interesse seja resolvido pelos editores da
revista Vértices ou pela Comissão de Editores Científicos da Essentia Editora.



Ética na pesquisa envolvendo seres humanos - A observância dos preceitos éticos referentes à
condução, bem como ao relato da pesquisa, é de inteira responsabilidade dos autores, respeitando-se
as recomendações éticas contidas na Declaração de Helsinque (disponível em http://www.wma.net).
Para pesquisas realizadas com seres humanos no Brasil, os autores devem observar, integralmente,
as normas constantes nas Resoluções do Conselho Nacional de Saúde nº 466, de 12 de dezembro de
2012
(disponível
em http://bvsms.saude.gov.br/bvs/saudelegis/cns/2013/res0466_12_12_2012.html); e nº 510, de 7
de abril de 2016 (disponível em http://conselho.saude.gov.br/resolucoes/2016/Reso510.pdf), e em
resoluções complementares, para situações especiais. Os procedimentos éticos adotados na pesquisa
devem ser descritos no último parágrafo da seção de métodos. No momento da submissão do
trabalho deve-se enviar cópia do Certificado de Apresentação para Apreciação Ética (CAAE), número
do parecer e data da aprovação por Comitê de Ética em Pesquisa (CEP). A cópia do parecer deve ser
anexada na íntegra, contendo o parecer de "Aprovado", como arquivo anexo.



Correção de erros e retratações - Após a publicação, os autores devem notificar os editores se
algum erro for identificado, a fim de publicar uma errata, adendo ou aviso. No caso de os editores
serem informados de qualquer acusação de má conduta, os mesmos tratarão as alegações
adequadamente. A revista Vértices segue as diretrizes do COPE para retratar ou corrigir artigos. Os

Agilidade – prazos de até 30 dias, para comunicar aos autores o resultado da revisão de admissão
(desk review), que define se o manuscrito passará pelo processo de revisão do periódico; e cerca de
120 dias para o encaminhamento aos autores do primeiro parecer de cada um dos revisores,
devidamente revisados pelo editor, se for necessário, ou um e-mail do editor que sumarize esses
pareceres.
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editores estão dispostos a publicar correções, esclarecimentos, retrações e desculpas quando
necessário. Serão tomadas medidas pertinentes para identificar e prevenir a publicação de trabalhos
com erros ou má conduta ética na pesquisa.

2 - CRONOGRAMA

ATIVIDADE

DATA

Abertura da chamada

10/02/2020

Submissão do artigo pelos autores
no sistema OJS da revista Vértices

Até 30/04/2020

Parecer avaliação

Até 30/06/2020

Revisão de idiomas e técnica

Até 31/07/2020

Diagramação e leitura de provas

Até 31/08/2020

Publicação

Até 31/10/2020
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