
 

EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

Este edital apresenta as normas para submissão de trabalhos a serem 
publicados na ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, edição Nº 20/2015 Edição especial 
do para o I Simpósio Regional de Agroecologia e Desenvolvimento Rural 
Sustentável e I Feira de Sustentabilidade Ambiental do Território dos 
Carnaubais Piauienses. 

1) A Enciclopédia Biosfera é um periódico científico com acesso livre e 
irrestrito através do site www.conhecer.org.br 

2) Podem ser apresentados trabalhos científicos que apresentem 
resultados. Não são aceitos artigos de revisão bibliográfica. 

3) Serão selecionados trabalhos de forma a contemplar o mínimo de 50% 
de trabalhos inéditos.  

4) Por ser uma enciclopédia, são aceitos artigos em quaisquer áreas do 
conhecimento, porém, para os  eventos referidos os trabalhos devem condizer 
com a  temática agroecológica. 

5) Cada autor poderá apresentar até cinco trabalhos por edição e cada 
trabalho poderá ter até 5 autores. 

6) Forma de apresentação: consulte as normas no site da revista 
7) Os trabalhos podem ser enviados por e-mail, na forma de anexo, ao e-

mail biosfera@conhecer.org.br. é necessário o envio da autorização para 
publicação sem ônus ao Centro Científico Conhecer, assinada por todos os 
autores do trabalho, escaneada (modelo no final deste edital). O recebimento dos 
trabalhos deve acontecer do dia 20 de janeiro de 2015 até o dia 13 de março de 
2015.  

  Único: O centro Científico Conhecer envia e-mail de confirmação do 
recebimento de cada artigo. O e-mail de contato com os autores, informado no 
artigo, é a única forma de contato com os autores a ser utilizada pelo Centro 
Científico Conhecer. 

8) Seleção dos trabalhos:  Os trabalhos serão avaliados pela Comissão 
Técnico-Científica. A confirmação da aprovação ocorrerá até o dia 21 de março 
de 2015, para os trabalhos que não forem solicitadas correções, através do e-
mail de contato informado no trabalho. Para os trabalhos que foram solicitadas 
correções, o resultado é informado até o dia 31 de março de 2015.

http://www.conhecer.org.br/


 

9) A Comissão Técnico-Científica poderá tomar as seguintes deliberações:  

a) Reprovar o trabalho sem observações, nos casos de plágio ou qualidade 
técnica julgada como insuficiente. 

b) Reprovar o trabalho com observações que são informadas aos autores 
que terão a oportunidade de adequar o trabalho, nos casos de erro no uso de 
normas da ABNT ou falhas de pequeno comprometimento. 

c) Aprovar o trabalho. 

10) Do recurso: A decisão sobre os trabalhos aceitos pela Comissão 
Técnico-Científica, são irrecorríveis. 

11) Publicação: Os trabalhos serão publicados em formato PDF, sem 
restrições, no sitio da revista digital ENCICLOPÉDIA BIOSFERA, de ISSN Nº 
1809-0583. A inscrição do trabalho implica em autorização para sua publicação 
integral, sem qualquer ônus ao Centro Científico Conhecer. O autor deverá 
entregar junto à inscrição a declaração de autorização para publicação (tudo via e-
mail). Cada autor receberá do Centro Científico Conhecer um certificado 
comprovando a sua publicação.  Para publicação dos trabalhos faz-se 
necessário que pelo menos 01(um) dos autores apresente na forma de 
pôster o trabalho nos eventos. Os trabalhos serão apresentados no primeiro 
dia de evento. Os eventos acontecerão de 10 à 12 de Abril de 2015, no 
Instituto Federal do Piauí, Campus Campo Maior. 

12) Envio dos certificados de publicação: Será emitido um certificado para 
cada autor de  cada trabalho aceito.  No ato do envio do(s) trabalho(s), o(s) 
autor(es) deve(rão) informar um endereço para o envio do(s) seu(s) certificado(s) 
de publicação pelo Centro Científico Conhecer.  

13) Para realizar a inscrição de cada trabalho, será cobrada uma taxa de 
contribuição no valor de R$ 70,00 (setenta reais). Cópia do comprovante de 
depósito deve acompanhar a autorização de publicação enviada por e-mail. O 
depósito deve ser realizado na conta do Banco do Brasil Numero 24.558-5, 
Agencia 3486-X Titular: Centro Científico Conhecer.   

14) A revista realiza a avaliação estatística dos artigos por meio de 
profissionais qualificados nesta área. 

15) Não serão enviados comprovantes de publicação por e-mail, fax ou 
outro meio que não seja por correio. 

16) Os autores estão cientes que não será devolvido o valor pago referente 
a trabalhos que forem recusados. 



 

17) Após submetido o artigo, não é aceita a troca, retirada ou inclusão de 
autores.  

18) As informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade 
exclusiva de seus autores. 

                 

Outras informações pelo e-mail biosfera@conhecer.org.br  

  

 Atenciosamente, 

  

Profa. Ivonete Parreira 

Presidente da Comissão Editorial e Científica 

 

mailto:biosfera@conhecer.org.br

