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EDITAL 001/2018 - EDITAL DE RECEBIMENTO DE PROPOSTA DE DOSSIÊ TEMÁTICO  

 

O Setor de Publicação da Divisão de Pesquisa e Pós-Graduação/DPPG/Campus 

Universitário de Abaetetuba/Baixo Tocantins, torna pública a seleção de propostas de Dossiê 

Temático para a Revista Margens Interdisciplinar (ISSN - 1982-5374), um periódico com 

periodicidade semestral e circulação nacional. O objetivo é fomentar a publicação qualificada 

de artigos científicos de pesquisadores/as de diferentes Instituições de Ensino Superior, tendo 

em vista o fortalecimento de parcerias nacionais e estrangeiras. 

 

1. DISPOSIÇÕES GERAIS  

1.1. As propostas de dossiê devem ser submetidas no sistema de periódicos da UFPA, no sítio 

eletrônico: http://periodicos.ufpa.br/, com o uso de login e senha pessoal.  

1.2 Para efetuar cadastro no portal de periódicos da UFPA, é necessário acessar o enderenço 

eletrônico do portal de periódicos da Revista Margens, disponível em: 

http://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens/user/register.  

1.3. Ao acessar a revista, deverá Iniciar Nova Submissão, procedendo a escolha da Seção: 

Proposta de Dossiê.  

1.4. Os dossiês aprovados para serem publicados deverão posteriormente ser submetidos 

individualmente por seus autores, para serem avaliados por pares no sistema duplo cego, 

percorrendo todos os tramites de publicação da revista. 

1.3. Serão contempladas 02 (duas) propostas de Dossiês Temáticos, para serem publicados no 

período de agosto a dezembro de 2018, seguindo a ordem de submissão dos originais pelos 

autores; e 02 (duas) propostas de Dossiês Temáticos, para serem publicadas no ano de 2019.  

 

2. DA ORGANIZAÇÃO DA PROPOSTA DE DOSSIÊ 

2.1. Os temas dos dossiês serão indicados no amplo espectro das Ciências Sociais e Humanas. 

2.2. As normas para formatação dos artigos estão disponíveis no site da Revista Margens e sua 

não observância, é fator de indeferimento.  
Diretrizes para Autores 

O artigo deve ser submetido em arquivo do Word. 

Página: Configurada em A4, com margens superior, direita e inferior de 2cm; 

margens esquerda e superior, 3cm; 

Texto: Justificado, fonte Times New Roman, corpo 12 e espaço 1,5. 

Título: Caixa alta, negrito, centralizado, corpo 12; subtítulos: à esquerda, negrito, 

caixa baixa; 

 Resumo/abstract: Objeto, objetivos, método e/ou procedimentos e resultados 

(máximo de 150 palavras); alinhado e justificado, corpo 11. 

 Palavras-chave/keywords: No máximo 5 (cinco). 



 Os artigos deverão conter: Introdução, desenvolvimento, conclusão e referências 

em até 15 páginas; 

 Citação direta com até três linhas: Inserida no parágrafo, entre aspas. 

 Citação direta com mais de três linhas: Aparece em recuo de 4 cm, parágrafo 

separado, corpo 11, espaço simples de entrelinhas. 

 Citação de fonte: Sistema autor-data. 

 Nota de rodapé: Corpo 10, digitadas dentro das margens e separadas do texto por 

espaço simples de entrelinhas. 

 Referências: obrigatória ao final do texto: em ordem alfabética, espaço simples 

entre linhas e duplo entre referências. 

Número de páginas: Não numerar as páginas. 

 

2.3 A proposta de dossiê deve ser organizada por pesquisadores/as integrantes de Grupo de 

Pesquisa cadastrado na Plataforma Lattes do CNPq e que sejam vinculados a programa de pós-

graduação stricto sensu. 

2.4 Serão admitidos até três (3) organizadores de instituições diferentes, sendo obrigatório 

que pelo mesmos menos um deles seja de instituição diferente.  

2.5. O Dossiê Temático deverá conter o mínimo 7 e no máximo 10 artigos científicos da área 

pesquisa do (s) proponente (s) e com contribuições relevantes para o escopo da Revista 

Margens. 

2.6 No processo de submissão será necessário anexar os seguintes documentos: a) resumo do 

dossiê com até 500 palavras assinado pelos organizadores; b) sumário com os títulos e autoria 

dos artigos; c) apresentação dos autores contendo: titulação, filiação institucional, áreas de 

atuação, interesse de pesquisa e e-mail. 

2.7  Caso o dossiê seja organizado por pesquisador/a da UFPA, será exigido a observância do 

critério de 70% de artigos científicos externos a esta IFES, ou seja, o Dossiê Temático não 

poderá ter mais de 3 artigos científicos de autoria de pesquisadores vinculados à UFPA. 

 

3. CALENDÁRIO  

3.1. Lançamento do Edital: 06 de abril de 2018.  

3.2. Submissão de propostas: até 06 de maio de 2018.  

3.3. Avaliação das propostas submetidas: até 26 de junho de 2018.  

3.4. Resultado Final: 30 de junho de 2018.  

 

4. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  

4.1. A submissão de proposta deverá ser feita pelo organizador/a principal. 

4.2. A submissão de proposta de Dossiê Temático deve ser efetuada no sistema da revista: 

http://periodicos.ufpa.br/index.php/revistamargens.  

4.3. Todos os autores/as e coautores/as dos artigos de dossiê aprovado, precisam submeter 

seus artigos individualmente, para serem avaliados por pares pelo sistema duplo cego.  

 

5. AVALIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1. Todos os artigos do dossiê serão avaliados por pares no sistema duplo-cego, observando 

as normas de publicação da revista.  



5.2.As propostas serão avaliadas pelo Comitê Científico da Revista Margens, observando-se o 

atendimento dos requisitos deste Edital e a apresentação dos documentos exigidos.  

5.3. O resultado do julgamento será informado aos interessados por meio de mensagem 

eletrônica e divulgação pública. 

5.4. As propostas de Dossiê Temáticos aceitos serão publicadas no segundo semestre de 2018 

e primeiro semestre de 2019, seguindo a ordem de submissão dos originais.  

5.5. Após aprovação dos dossiês, os organizadores/as atuarão como avaliadores/as por um 

prazo de 24 meses.  

 

6. PUBLICAÇÃO DOS DOSSIÊS  

6.1. Os dossiês aprovados serão publicados na plataforma da Revista Margens Interdisciplinar.   

 

7. DISPOSIÇÕES FINAIS  

7.1. Caberá ao comitê científico da Revista Margens Interdisciplinar decidir sobre questões 

não previstas neste Edital. 

 

8. INFORMAÇÕES ADICIONAIS  

8.1. Informações e esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na Divisão de Pesquisa 

e Pós-Graduação/DPPG do Campus Universitário de Abaetetuba.  

Telefones: 3751-1131 e 3751-1827  

Home Page: www.ufpa.br/cubt             

E-mail: dppg@ufpa.br  

     

 

Abaetetuba-PA, 05 de abril de 2018. 

 

 

Profa. Dra. Joyce O.S. Ribeiro 
Editoria da Revista Margens Interdisciplinar 

Setor de Publicação/DPPG/CAAB 

 

Profa. Dr. Sebastião Cordeiro 
Coordenador do Campus Universitário de Abaetetuba 
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