
 
   

CHAMADA DE ARTIGOS 
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 Práticas de inovação e sustentabilidade em unidades de 

informação. 

 

O E-book terá como organizadores os pesquisadores: José Flôr de 

Medeiros Júnior e Eliete Sousa de Araújo. 

Após a primeira revolução industrial, a elevação dos centros urbanos e 

da população provocou aumento da poluição, desmatamento e contaminação do 

ar, do solo e das águas. Uma exploração intensiva da natureza ocasionou um 

desequilíbrio dos recursos ambientais e despontou não apenas problemas 

ecológicos, mas também sociais e econômicos, agravando, assim, os conflitos 

da relação homem-natureza em nossa sociedade. 

O livro Primavera Silenciosa de Rachel Carson, em 1962, foi o primeiro 

registro publicado que abordou com preocupação esse desequilíbrio ao 

levantar aflições quanto as questões ambientais diante a utilização abusiva 

http://lattes.cnpq.br/1052314496186934
http://lattes.cnpq.br/1052314496186934
http://lattes.cnpq.br/5272999135814579


 
   

de pesticida química na agricultura e gerou debates numa sociedade que, na 

época, desconhecia o conceito de consciência ambiental. 

Ao longo do tempo, esse debate vem se expandindo e se desenvolvendo 

e cada vez mais fazendo-se necessário. Encontros e conferências ambientais 

criam acordos e agendas, como, por exemplo, a Agenda 21 e a Agenda 2030, 

com metas estabelecidas e definidas em comum acordo pelos seus signatários 

com o objetivo de alcançar um equilíbrio entre desenvolvimento econômico e 

redução da degradação ambiental. Isso requer comprometimento conjunto de 

todos as esferas da sociedade. A participação do Estado, de Empresas 

Privadas, de Instituições de Ensino Superior e dos próprios cidadãos na 

adoção de medidas sustentáveis nos mais variados contextos em que atuam 

são imprescindíveis para que o ser humano se torne executor e exemplo de 

práticas inovadoras e transformantes. 

Além de grandes projetos, atitudes individuais conscientizadas simples 

incorporadas no cotidiano são também necessárias para que o caminho rumo 

a sustentabilidade seja trilhado. Ações como dar carona, recolher e separar 

o próprio lixo, diminuir ou extinguir a utilização de sacolas plásticas e 

economizar água e energia se consolidam como exemplos de práticas 

sustentáveis que devem ser levadas aos diversos ambientes em que 

convivemos, inclusive no profissional. 

Contudo, conciliar inovação e sustentabilidade são desafios às unidades 

de informação e profissionais nelas envolvidos, pois é fundamental que estes 

compreendam seu papel como agentes transformadores de contextos sociais 

e que devem considerar as necessidades do meio ambiente. Reinventar seus 

produtos e serviços, implantar empréstimos de tecnologias, ofertar oficinas, 

exposições e clubes do livro e criar parcerias são meios de atingir um 

desenvolvimento verdadeiramente sustentável.  

Nesse sentido o livro, sob o título Práticas de Inovação e 

Sustentabilidades em Unidades de Informação, chega em boa hora, ao 

correlacionar inovação e sustentabilidade no ambiente de unidades de 

informação, compreendendo essas como espaço dinâmico e interdisciplinar 

por atuar em diversas áreas do conhecimento que podem e devem exercer o 

papel de influenciadoras do desenvolvimento sustentável ao promover 

educação ambiental, inclusão social e digital em suas ações humanas e 

organizacionais. 

Registrar essas ações nesta obra é essencial para evidenciar as 

contribuições das Unidades de Informação como organizações que adotam 

princípios e práticas de sustentabilidade por meio de seus produtos e serviços 

ofertadas aos seus usuários. 



 
   

Deseja-se que a leitura da obra, que condensa pesquisas em andamento 

ou concluída além de experiências sobre prática de inovação e 

sustentabilidade em unidades de informação, contribua para mudança de 

pensamentos, hábitos e ações cotidianas e ou profissionais sejam revisadas e 

direcionadas ao alcance dos 17 objetivos do desenvolvimento sustentável. 

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 Práticas de inovação e sustentabilidade em unidades de 

informação será publicado em novembro 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/ebookpraticasdeinovacaoesustentabilidad

e/ 

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 

 

Cada autor poderá submeter de 01 artigo como autor e 01 artigo como 

coautor para avaliação, podendo, cada artigo, ter de 01 a 03 autores. 

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


 
   

Cada artigo deve ter as dimensões entre 08 e 15 laudas. Serão aceitos 

textos estruturados nas seguintes modalidades: 

● Pesquisa concluída; 

● Pesquisa em andamento; 

● Ensaio acadêmico; 

● Relato de experiência; 

 

Os prazos para a submissão de artigos são: 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 19/04 a 15/10 R$ 300,00 

Segundo lote 16/10 a 31/10 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/11 a 15/11 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. 

 

 

https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_832947ced88f4e8bb8e1bbd8cd51a7b5.docx?dn=Modelo%20de%20Artigo%20-%20E-book%20Direitos%20Human
https://0618a0b3-faee-432b-b78e-e89614c1011b.filesusr.com/ugd/b9c3ab_832947ced88f4e8bb8e1bbd8cd51a7b5.docx?dn=Modelo%20de%20Artigo%20-%20E-book%20Direitos%20Human


 
   

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. 

 

LOTES PERÍODO PARA 

SUBMISSÃO 

TAXA DE 

PUBLICAÇÃO 

Primeiro lote 19/04 a 15/10 R$ 300,00 

Segundo lote 16/10 a 31/10 R$ 400,00 

Terceiro lote 01/11 a 15/11 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) 19/04 a 15/10 

Submissão de textos (2º Lote) 16/10 a 31/10 

Submissão de textos (3º Lote) 01/11 a 15/11 

Avaliação de textos 19/04/2021 a 15/11/2021 

Resultado de avaliação 19/04/2021 a 15/11/2021 

Envio do comprovante de pagamento e 

biografia do(s) autor(es) 

Até dia 15/11/2021 

Publicação do E-book Novembro de 2021 

Certificados Em até 7 dias úteis após a 

publicação 
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