
 
   

CHAMADA DE ARTIGOS 
SUBMISSÃO PARA CAPÍTULOS DE LIVRO (E-BOOK) 

 

 

APRESENTAÇÃO 

A Editora Amplamente Cursos é uma empresa em crescente expansão 

no mercado de publicação editorial de livros online, prestando serviços de 

qualidade e eficiência, garantindo a satisfação e confiança dos nossos 

clientes. A empresa busca a disseminação do conhecimento científico através 

da publicação de E-books em diversas temáticas e áreas distintas, 

possibilitando que pesquisadores e profissionais de todo país apresentem e 

compartilhem seus resultados de pesquisa. 

Em continuidade ao calendário anual de publicação, a Editora 

Amplamente Cursos está recebendo artigos para compor seu novo livro: 

 

● E-book Meio Ambiente e sustentabilidade: aspectos teóricos e 

práticos 

 

O E-book terá como Organizadores Danyelle Andrade Mota, Dayana 

Lúcia Rodrigues de Freitas, Carlos Eduardo Krüger, Clécio Danilo Dias da Silva 

e Milson dos Santos Barbosa. 

O ser humano existe a partir do meio natural. É dele que vem o seu 

sustento e a sua sobrevivência. A maneira como nos relacionamos com a 

biodiversidade acarreta efeitos ao longo dos tempos para todos os seres 

vivos. Assim, é evidente que para cada ato há uma consequência, bem como 

que somos responsáveis pela forma com a qual vivemos e interagimos com a 

natureza. Além disso, o respeito às demais formas de vida é um elemento 

fundamental para que cada ser não invada o espaço do outro, propiciando, 

assim, um contexto harmonioso e de pleno equilíbrio entre os ecossistemas. 

No entanto, as transformações que a espécie humana vem realizando no 
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ambiente já demonstram efeitos danosos e alterações nos ciclos terrestres, 

bem como a extinção de formas de vida e alterações profundas nas cadeias 

alimentares. 

Os impactos ambientais negativos são resultados da interferência 

humana no meio, além da falta de uma consciência construída por parte da 

sociedade. Nesse sentido, a preocupação com o meio natural se origina a 

partir de estudos científicos e de troca de experiências, muitas dessas 

realizadas através de gerações. Dessa forma, torna-se imprescindível a 

criação e a disseminação efetivas de um conhecimento ambiental para 

impulsionar o equilíbrio nas relações estabelecidas entre o homem e o meio 

ambiente. Para que isto ocorra, devem-se tornar permanentes as discussões 

envolvendo as problemáticas ambientais em todos os níveis e modalidades, 

visto que se constitui em uma necessidade, não apenas diante da atual 

legislação, mas, também, das mudanças de comportamento da sociedade atual 

e da necessidade de encontrar soluções adequadas aos graves problemas 

socioambientais que nos desafiam. 

Neste sentido, comprometer-se criticamente com temas e questões 

contemporâneas exige contribuições intelectuais de alta qualidade e rigor 

científico, explorando estudos relevantes e atuais que inovam nesta temática. 

Diante deste cenário, o principal objetivo da obra “Meio ambiente e 

sustentabilidade: aspectos teóricos e práticos” consiste em apresentar novos 

caminhos e avanços consideráveis na área ambiental, bem como na sua relação 

com a imprescindível sustentabilidade. Em outras palavras, o intuito é 

difundir estudos produzidos em nível nacional e internacional envolvendo 

experiências teóricas e práticas, fomentando a análise crítica para questões 

ambientais em prol da sustentabilidade. Portanto, esta obra se apresenta 

essencial para destacar e discutir o saber ecossistêmico direcionado para a 

forma de como observamos, nos educamos e convivemos em prol do uso 

responsável e da necessária conservação dos recursos naturais. 

Para esse fim, espera-se que a leitura desta obra proporcione o 

engajamento em perspectivas interdisciplinares relacionadas ao meio 

ambiente e a sustentabilidade, particularmente no que se refere a domínios 

culturais, educacionais, econômicos, políticos, sociais, filosóficos, jurídicos, 

tecnológicos, dentre outros. Assim, considerando que a busca permanente da 

sustentabilidade é uma condição essencial para a permanência e a melhoria da 

qualidade do ambiente e, por consequência, da qualidade de vida, almeja-se 

que os estudos deste livro possam motivar e contribuir para formação 

acadêmica e profissional de estudantes, professores e pesquisadores na 

constante busca pelo desenvolvimento sustentável. Por estas razões, é uma 

obra indispensável para todos que buscam compreender um dos temas mais 



 
   

instigantes da atualidade e as suas implicações nas diversas áreas do 

conhecimento. Este leque de consequências refere-se ao mundo 

contemporâneo, caracterizado por uma profunda transformação. 

Além disso, torna-se relevante destacar o papel da Editora 

Amplamente Cursos na organização, publicação e divulgação dos estudos 

produzidos, com acesso livre e gratuito, contribuindo, assim, com a difusão 

do conhecimento científico e para a construção da consciência ambiental. 

Por fim, esperamos que a coletânea de textos rigorosamente 

selecionados venha a contribuir para o avanço das discussões sobre o meio 

ambiente e a sustentabilidade. Desejamos, também, que os estudos aqui 

reunidos possam trazer uma proveitosa leitura e bons frutos para a sua vida. 

Cada artigo aprovado irá compor o livro supracitado na forma de 

capítulo de livro, de acordo com a temática do texto. Os E-books serão 

publicados com ISBN (International Standard Book Number), bem como DOI 

(Digital Object Identifier) individual, por cada capítulo. 

O E-book ficará disponível para baixar gratuitamente, através do site 

da Editora Amplamente Cursos, entre outras plataformas indexadoras 

(ISBN, DOI, ORCID, EduCapes, REDIB, Publons, EndNote, Google 

Acadêmico, Internet Archive e Research Gate). 

 

● O E-book Meio Ambiente e sustentabilidade: aspectos teóricos e 

práticos será publicado em julho de 2021. 

 

 

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO DE 

ARTIGOS 

Para realizar a submissão do artigo, o autor responsável poderá 

escolher uma das opções abaixo: 

● Opção 01: Realizar a inscrição e cadastro no site de submissão de 

artigos, no link: 

https://www.even3.com.br/ebookmeioambienteesustentabilidade/ 

OU 

● Opção 02: Enviar o arquivo de texto (artigo) e o comprovante de 

pagamento da taxa de publicação para o e-mail: 

publicacoes@editoraamplamente.com.br 

https://www.amplamentecursos.com/publicacoes-anteriores
https://www.even3.com.br/ebookmeioambienteesustentabilidade/
https://www.amplamentecursos.com/produtos-e-pagamentos
mailto:publicacoes@editoraamplamente.com.br


 
   

 

Cada autor poderá submeter de 01 a 03 artigos para avaliação em cada 

chamada, podendo, cada artigo, ter de 01 a 05 autores. 

Cada artigo deve ter as dimensões entre 08 e 18 laudas. Serão aceitos 

textos estruturados nas seguintes modalidades: 

● Pesquisa concluída; 

● Pesquisa em andamento; 

● Ensaio acadêmico; 

● Relato de experiência; 

● Revisão Integrativa. 

 

 

Os prazos para a submissão de artigos são: 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 05/05 a 15/06 R$ 300,00 

Segundo lote 16/06 a 30/06 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/07 a 15/07 R$ 500,00 

 

  

ORIENTAÇÕES GERAIS PARA ESTRUTURAÇÃO DOS 

ARTIGOS 

Os textos submetidos devem conter: título; nome e e-mail dos autores; 

resumo (100 a 300 palavras); palavras-chave (3 a 5); corpo do texto 

(introdução, fundamentação teórica, descrição metodológica, apresentação e 

discussão dos dados e conclusões) e referências. As referências devem estar 

adequadas às normas da ABNT (6022). Todo o trabalho deve conter de 8 a 

15 laudas. 

Os artigos devem estar escritos em word for windows; com 

espaçamento 1,5 e justificados; com margens esquerda e direita de 3 cm, 



 
   

margens superior e inferior de 3 cm. Devem ser digitados em fonte Times 

New Roman e com tamanho 12. 

Para facilitar a construção e formatação do texto, acesse o modelo 

clicando aqui. 

 

 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS  

O texto é avaliado às cegas por nossa Comissão de avaliação (Corpo 

Editorial), que poderá aprovar ou não, a publicação do texto como capítulo de 

livro. O parecer com o resultado será enviado por e-mail no prazo de 2 a 10 

dias úteis (contados após a submissão). 

A avaliação estará pautada nos critérios de pertinência e relevância da 

temática, escrita concisa, estruturação do arcabouço teórico, fidedignidade 

metodológica, profundidade de discussão e contribuições gerais para o campo 

de estudo. 

Caso seja aprovado, o autor receberá um parecer de avaliação. O 

resultado poderá vir com considerações e solicitações de mudanças, que 

devem ser feitas em um prazo de 5 dias. A não realização das mudanças 

solicitadas, implicará, automaticamente, na reprovação do texto. 

Caso seja recusado, o autor receberá um parecer com considerações e 

sugestões para alteração do texto. Após considerar e reestruturar o texto, 

permitimos uma nova submissão para avaliação. 

Não serão aprovados, em hipótese alguma, textos com abordagens 

preconceituosas e discriminatórias. 

 

 

TAXA DE PUBLICAÇÃO  

A publicação do artigo como capítulo de livro estará condicionada à 

aprovação do trabalho e ao pagamento da taxa de publicação, por trabalho 

aprovado. Essa taxa é única e cobrirá os custos relacionados à publicação, 

indexação, ISBN, DOI (geral e individual por capítulo), avaliação, divulgação, 

edição, publicação, manutenção da página de publicação, design gráfico, 

revisão, formatação, entre outros custos. 

 

 

https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_b368cf6f09f149f2afaf623006ebad37.docx?dn=MODELO%20ARTIGO%20-%20MEIO%20AMBIENTE%20E%20SUSTENTA
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LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 05/05 a 15/06 R$ 300,00 

Segundo lote 16/06 a 30/06 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/07 a 15/07 R$ 500,00 

 

O pagamento da taxa de publicação poderá ser realizado via PIX, 

transferência/depósito bancário; boleto; e cartão de crédito (podendo 

parcelar em até 12 vezes, dependendo da operadora de cartão).  

Para tirar dúvidas e saber mais informações, entre em contato com 

nossa Central de Atendimento, por whatsapp: (84) 99707-2900. 

 

 

Certificação 

Após a publicação do E-book, todos os autores receberão por e-mail: 

● Certificado de Autoria de capítulo de livro; 

● Certificado de Publicação de capítulo de livro; 

Os certificados são válidos em todo país e podem ser utilizados, 

juntamente com o próprio E-book, em provas de títulos, processos seletivos, 

concursos públicos, comprovação de atividades acadêmicas, entre outras 

comprovações. 

 

Mais informações 

Acesse nossa página chamada de artigos em nosso site: 

https://www.amplamentecursos.com/chamada-de-artigos 

Conheça as Políticas Editoriais da Editora Amplamente Cursos: 

https://www.amplamentecursos.com/politicas-editoriais 

Conheça e adquira nosso SELO PESQUISADOR (OURO, DIAMANTE 

E RUBI) para ganhar incentivos e descontos na publicação de artigos em livro: 

https://www.amplamentecursos.com/selo-pesquisador 

Outras informações, entre em contato com nossa Central de 

Atendimento, por whatsapp: (84) 99707-2900. 

https://www.amplamentecursos.com/chamada-de-artigos
https://www.amplamentecursos.com/politicas-editoriais
https://www.amplamentecursos.com/selo-pesquisador


 
   

CRONOGRAMA GERAL E PRAZOS 

CRONOGRAMA 

Submissão de textos (1º Lote) 05/05 a 15/06 

Submissão de textos (2º Lote) 16/06 a 30/06 

Submissão de textos (3º Lote) 01/07 a 15/07 

Avaliação de textos 05/05/2021 a 15/07/2021 

Resultado de avaliação 05/05/2021 a 15/07/2021 

Envio do comprovante de pagamento e 

biografia do(s) autor(es) 

Até dia 15/07/2021 

Publicação do E-book Julho de 2021 

Certificados Em até 7 dias úteis após a 

publicação 
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