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AS VOZES DO POVO GAMELA NA “ÚLTIMA FRONTEIRA AGRÍCOLA”: 

ancestralidade e autoidentificação indígena no Piauí. 

 

CHAMADA DE TRABALHOS PARA LIVRO  

 

O Núcleo de Estudos, Pesquisa e Extensão em Educação, Ciência Descolonial, Epistemologia 

e Sociedade-NEPEECDES e o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas – PPGPP/ 

CCHL da Universidade Federal do Piauí visando promover a divulgação de produções 

científicas no âmbito da temática INDIGENA DO POVO GAMELA, torna público aos 

interessados que receberá contribuições na forma de artigos científicos  para a publicação de 

um livro no formato eletrônico, com edição prevista para março de 2023. 

 

INSCRIÇÕES: As inscrições estarão abertas no período de 24 de agosto a 12 de outubro de 

2022, por meio do e-mail: socorroprof@ufpi.edu.br 

 

DIRETRIZES PARA ENVIO E RECEBIMENTO DOS TRABALHOS 

 

1. Poderão ser apresentadas contribuições resultantes de revisões bibliográficas, de 

pesquisas e de extensão concluídas ou em andamento no âmbito da temática “POVOS 

GAMELAS NA “ÚLTIMA FRONTEIRA AGRÍCOLA”: ancestralidade, 

autoidentificação e autorganização indígena no Piauí”. 

2. Poderão apresentar contribuições ao livro, docentes, egressos e discentes da graduação 

e da pós-graduação da Universidade Federal do Piauí e outras IES, com no máximo 

dois autores ou individualmente, em coautoria com seus orientadores. 

3. Poderão ser aceitos para publicação, no máximo um artigo por autor(a), na condição de 

autor(a) principal, e como coautor em até dois artigos; 

4. Os trabalhos enviados deverão ser inéditos; 

5. A avaliação dos trabalhos levará em consideração: 

a) Qualidade e rigor teórico-metodológico, assegurando tratamento científico e 

competente dos temas abordados; 

b) Relevância científica, social e política do tema tratado; 
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c)Rigor, clareza e precisão quanto à redação, ao conteúdo e à probidade ética; 

d) Ordenação lógica do texto; 

e) Pertinência da bibliografia; 

f) Respeito à normalização brasileira de trabalhos científicos e ao 

padrão/formatação de demais aspectos regulamentares do livro. 

6. Os trabalhos deverão ter o mínimo de 15 e o máximo de 20 laudas, incluindo as 

referências. 

7. Os trabalhos deverão ser apresentados em programa Word, digitados em fonte Times 

New Roman, tamanho 12, com margens: esquerda 3,0 cm, direita 2,0 cm, superior 3,0 

cm e inferior 2,0 cm, com espaçamento 1,5 cm entre linhas e em papel formato A4. O 

início do parágrafo deverá ser de 1,25 cm. 

8. O título deve ser claro, conciso e expressar os principais conceitos desenvolvidos no 

texto com no máximo 15 palavras. 

9. O corpo do artigo deve começar com a INTRODUÇÃO, na qual deve constar 

indicações teórico-metodológicas da pesquisa, seguida das seções primárias, 

enunciadas por títulos digitados em versal (maiúscula), em negrito e sem numeração, 

ajustados à margem esquerda, apresentando como último item a CONCLUSÃO, que 

deverá ser seguida das REFERÊNCIAS. 

10. Os títulos de eventuais seções secundárias, também ajustados à margem esquerda, 

deverão ser digitados com letras minúsculas, em negrito, com o mesmo corpo do texto, 

exceto a inicial e os nomes próprios que devem ser maiúsculas. 

11. As citações devem utilizar o sistema autor-data e a referência aos autores devem ser 

grafadas com letras minúsculas, exceto a inicial dos nomes próprios. Quando tais 

citações forem literais e ultrapassarem três linhas devem ser recuadas e digitadas em 

fonte tamanho 11; 

12. As notas devem ser evitadas, mas, quando imprescindíveis, deverão ser explicativas, 

numeradas e constar no final da página, sem exceder 5 linhas e em fonte tamanho 10. 

13. As referências deverão ser indicadas no final do texto obedecendo às diretrizes da 

ABNT vigente. 

14. No julgamento dos trabalhos as organizadoras poderão: a) recomendar a publicação; 

b) recomendar a publicação, condicionada à revisão; ou, c) recusar o trabalho. 
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15. No caso de recomendações de revisão pelo conselho editorial, a organização do livro 

remeterá ao(s) autor(es) as informações, os quais poderão aceitá-las ou recusá-las. Caso 

o(s) autor(es) proceda à revisão, o trabalho deverá ser reencaminhado à organização da 

obra para reapreciação. 

16. O simples envio dos trabalhos não implica em aceitação para ser publicado, pois eles 

serão avaliados por pareceristas ad hoc. Os trabalhos enviados fora das normas não 

serão apreciados. 

17. O preenchimento e envio serão feitos exclusivamente por meio eletrônico: e-mail: 

socorroprof@ufpi.edu.br. O assunto do e-mail deve conter o título “capítulo de livro 

Povos Indígenas Gamela  ”; 

18. Os casos específicos encontrados no processo de recebimento dos trabalhos serão 

resolvidos pelos organizadores da obra. 

 

Bom Jesus, 23 de agosto 2022. 

 

Profa. Dra. Maria do Socorro Pereira da Silva (LEDOC) 

Professora Colaboradora do Programa de  

Pós-Graduação em Políticas Públicas (PPRGP - CCHL) 

(Organizadora) 


