EDITAL PARA PUBLICAÇÃO No. 001/2020

EDITAL COM A CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE ARTIGOS NA REVISTA DE
AGRONOMIA DA AMAZÔNA (AGROAMAZON), PERIÓDICO DO CURSO DE
AGRONOMIA DO INSTITUTO DE CIÊNCIAS AGRÁRIAS DA UNIVERSIDADE
FEDERAL RURAL DA AMAZÔNIA (UFRA)

A Universidade Federal Rural da Amazônia (UFRA) por meio da Comissão Editorial da Revista
de Agronomia da Amazônia – AGROAMAZON convida professores, pesquisadores, alunos
egressos, graduandos, pós-graduandos (Stricto ou Lato Sensu) e qualquer indivíduo envolvido
com pesquisa dentro e fora da UFRA para participarem com a submissão de artigos de natureza
técnica e científica para a primeira edição da Revista AGROAMAZON, a ser publicada no ano
de 2020, de acordo com o presente Edital no. 001/2020.

1. DA APRESENTAÇÃO
A Revista AGROAMAZON /Amazonian Journal of Agronomy é uma revista científica
eletrônica de livre acesso e de fluxo contínuo, editada pela Coordenação do Curso de Agronomia
da UFRA, Campus Belém. Tem como finalidade publicar Artigos Originais, Notas Técnicas,
Estudos de Casos e Artigos de Revisão na língua portuguesa ou inglesa, obtidos a partir de
investigações científicas de projetos de pesquisa, ensino e extensão (inclusive trabalhos de
conclusão de curso e iniciação científica). Os temas principais para publicação são os artigos nas
áreas da Agronomia envolvendo o Meio Ambiente, a Agricultura Familiar e o Agronegócio, os
quais são selecionados a partir de critérios científicos da Comissão Avaliadora, envolvendo
profissionais da UFRA e de outras renomadas instituições.

2. DOS OBJETIVOS DA REVISTA
a. Divulgar o conhecimento gerado por meio de estudos realizados no âmbito de instituições
acadêmicas e de pesquisas, socializando e revertendo o conhecimento para a sociedade;
b. Ser referência em difusão do conhecimento a partir de pesquisas científicas, com foco
especial nos conhecimentos gerados nos cursos de Agronomia, contribuindo positivamente para
a transformação social, econômica e ambiental da Região Amazônica.

3. DAS CATEGORIAS E ÁREAS DE INTERESSE
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Para submissão e publicação são aceitos Artigos Científicos, Notas Técnicas, Estudos de Casos e
Artigos de Revisão que tenham como estudo principal a Agronomia, enquanto principal área de
interesse da Revista. Os textos poderão ser redigidos em português, inglês ou espanhol (este com
a devida certificação), sendo de inteira responsabilidade dos autores. Os trabalhos serão
publicados após a apreciação da Comissão Editorial, que analisará sua pertinência de acordo com
a política editorial da Revista juntamente com os pareceres de dois avaliadores (Comissão de
Avaliação), cujas áreas de competência estejam relacionadas com o tema do trabalho. Para tanto,
as submissões deverão ser feitas diretamente no sistema de submissões disponível no site da
Revista (https://agroamazon.ufra.edu.br/).

a) Artigo Científico (no máximo 20 páginas). Artigo original com autoria declarada cuja função
é relatar os resultados provenientes de pesquisas nas diversas áreas do conhecimento, que
apresenta e discute ideias, métodos, técnicas, processos e resultados;

b) Nota Técnica (no máximo 20 páginas). É um trabalho completo, porém, pela natureza da
pesquisa/estudo não apresenta dados quantitativos ou qualitativos suficientemente robustos para
configurar artigo científico completo, no sentido de suportar uma discussão profunda e/ou de
atender com rigor às hipóteses ou perguntas levantadas na problematização. Não se considera
como nota técnica o manuscrito apresentado na forma de pesquisa/estudo em andamento;

c) Estudo de Caso (no máximo 15 páginas). É uma estratégia de pesquisa científica que analisa
um fenômeno real considerando o contexto em que está inserido e as variáveis que o
influenciam. Essa estratégia pode ser usada para analisar um indivíduo, um grupo social, uma
instituição ou uma política pública, por exemplo;

d) Artigo de Revisão a convite da Comissão Editorial (no máximo 20 páginas). Esta categoria,
trata do processo de busca, análise e descrição de um corpo do conhecimento em busca de
resposta a uma pergunta específica. Neste artigo, o autor convidado tem como suporte a
“literatura” que cobre todo o material relevante já escrito sobre um determinado tema em livros,
artigos de periódicos, artigos de jornais, registros históricos, relatórios governamentais, teses,
dissertações e outros tipos de fontes de pesquisa. Para este tópico específico, o autor convidado
versará sobre um tema de grande relevância para o conhecimento agronômico.
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4. DA POLÍTICA FINANCEIRA
A Revista AGROAMAZON é de acesso livre e aberto com fins educacionais, científicos e não
comerciais. Não cobra taxas de submissão e publicação.

5. DOS PRAZOS
Para a composição da primeira edição da Revista AGROAMAZON, os trabalhos deverão ser
submetidos até o dia 30 de novembro de 2020, e a publicação ocorrerá até janeiro de 2021. A
partir da segunda edição, as demais submissões serão por fluxo contínuo.

6. DA SUBMISSÃO DE TRABALHOS
Os artigos serão recebidos e apreciados pela Comissão Editorial e encaminhados à Comissão de
Avaliação para o devido processo de revisão às cegas.
A Comissão Editorial emitirá os seguintes comunicados aos autores:
a) Aprovado sem alterações;
b) Aceito com recomendações (neste caso, orienta-se ao(s) autor (es) acatar (em) as sugestões,
para posterior avaliação às cegas);
c) Rejeitado.
O processo de avaliação ocorrerá conforme o fluxo de submissões e os trabalhos aprovados pela
Comissão serão reunidos e publicados na primeira edição da Revista, e os artigos não
selecionados para esta primeira edição serão publicados na edição seguinte.

7. DAS DIRETRIZES PARA AUTORES (instruções para elaboração e envio do artigo)
Preparação do manuscrito, conforme os seguintes formatos:
 Formato: Microsoft Word ou WPS Office
 Papel: tamanho A4
 Espaçamento: 1,5
 Fonte: Times New Roman, tamanho 12
 Margens: superior e esquerda de 3cm e inferior e direita de 2cm
 Páginas: enumerar no canto inferior direito
 Figuras/Imagens: em boa qualidade em formato JPG, PNG ou TIFF.

Autoria
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 O texto poderá ter até seis autores, incluindo o(a) orientador (a), e a identificação destes deve
ser inserida

apenas

no momento

(https://agroamazon.ufra.edu.br/),

da submissão, através

do

sistema da Revista

contendo: nome completo; filiação institucional; telefone;

e-mail; endereço para correspondência;
 Após a aprovação/aceite do artigo não serão permitidas inclusões de novos autores que não
constem no ato da submissão;
 No processo de avaliação às cegas (peer review), a Comissão de Avaliação não tem acesso à
identificação de autoria do trabalho.

Orientações

e

diretrizes

para

autores

disponíveis

no

site

da

Revista

https://agroamazon.ufra.edu.br/ .
O (s) autor (es) deve (m) encaminhar ao e-mail da Revista (revistaagroamazon@gmail.com) a
carta de apresentação para submissão, assinada por todos os autores, conforme modelo
disponível no site da Revista https://agroamazon.ufra.edu.br/ .

Belém (PA), 23 de Setembro de 2020.

Revista Agroamazon - Secretaria
Telefone (91) 3205-4120
https://agroamazon.ufra.edu.br/
revistaagroamazon@gmail.com

Revista Agroamazon - Editoria
Telefone (91) 99149-6131
luiz.augusto@ufra.edu.br
lassouza@yahoo.com.br

Luiz
Augusto
Silva de Sousa
Editor Chefe
Presidente da Comissão Editorial
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