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CHAMADA PÚBLICA - EDITAL Nº 02/2021 
 

 

 

Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista torna pública a divulgação: 

 

Edital Nº 02/2021 - Chamada para publicação de capítulo de livro (e-book) sobre a temática 

“CONFORTO AMBIENTAL NO AMBIENTE CONSTRUÍDO” 

 

A obra será organizada pela ANAP – Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista. 

 

 

E-BOOK  

 

E-book terá capa e miolo editado em 4x4 cores (colorido) e será publicado no formato de PDF e será 

disponibilizado para download gratuito na Biblioteca Virtual da ANAP: 

https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/  

 

 

A SELEÇÃO DOS CAPÍTULOS OBSERVARÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS 

 

Os capítulos deverão ser elaborados observando a temática da obra.  

Cada capítulo poderá ter até 5 (cinco) autores, sendo que estes deverão ter obtido o título de doutor. Só 

serão aceitos coautores cursando o mestrado e/ou doutorado que tenham colaborado diretamente com a 

pesquisa apresentada pelo primeiro autor1.  

Informamos que o capítulo não precisa ser um texto inédito, desde que seja citado em nota de rodapé, 

o local (evento, revista especializada ou livro) onde foi publicado e seja encaminhada uma carta dos editores 

responsáveis pela obra (para o e-mail: editoraanap@gmail.com), autorizando esta segunda publicação. 

Cada capítulo poderá ter de 15 (quinze) a 25 (vinte e cinco) páginas.  

O capítulo deverá conter introdução, objetivos, metodologia / método de análise, resultados e 

conclusão. 

Etapas da edição do capítulo estão descrita na figura 1: 

 

                                                           
1 Professor (a) Doutor (a) responsável pela coordenação da pesquisa. 

 

https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/
mailto:editoraanap@gmail.com
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Figura 1 – Etapas da edição do capítulo  

 
Fonte: Editora ANAP, 2021.  

 

NORMAR PARA ELABORAR O TEXTO  

 

Informamos que os capítulos que não respeitarem as normas abaixo, serão negados e devolvidos aos 

autores. 
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IMPORTANTE 

 

Informamos que a revisão ortográfica e gramatical será de responsabilidade do autor (a) (s). 

A obra publicada no formato e-book será disponibilizada para download gratuito na Biblioteca Virtual 

da ANAP: https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/  

As despesas de editoração da obra e registro serão custeadas pela ANAP; 

 

INVESTIMENTO 

 

O custo por página de cada capítulo será de R$ 20,00 (vinte reais). 

 

 

PRAZOS 

 
30/04/2021 - Encaminhamento do capítulo pelo e-mail:   
31/07/2021 - Aceite – Divulgado em www.editoraanap.org 
31/10/2021 – Previsão da Publicação do E-book 
 

No caso de dúvidas, entre em contato pelo e-mail: editoraanap@gmail.com   

 

 

Tupã/SP, 01 de janeiro de 2021 

 

Diretoria Executiva da ANAP 

 

https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/
https://www.google.com/url?q=http://www.editoraanap.org&sa=D&ust=1470507455108000&usg=AFQjCNGmvI0IOWoSHIXjmakvBksOiRSNHQ
mailto:editoraanap@gmail.com

