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CHAMADA PÚBLICA - EDITAL Nº 04/20202 
 

Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista torna pública a divulgação: Edital Nº 04/2020 - 

Chamada para publicação de e-book sobre a temática “IMPACTOS AMBIENTAIS NO TERRITÓRIO BRASILEIRO” 

 

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

 

E-BOOK  

 

E-book terá a 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. Não serão aceitos coautores cursando o 

mestrado e/ou doutorado.  

Informamos que o capítulo deve ser um texto inédito que não tenha sido publicado em evento, revista 

ou livro. Todos os capítulos devem abordar a temática proposta na forma de revisão bibliográfica. Não serão 

aceitos capítulos de estudos aplicados ou experimentais.  

Cada capítulo poderá ter de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) páginas. O capítulo deverá conter uma 

INTRODUÇÃO (no mínimo 1 página e meia e no máximo 2 páginas) que deverá apresentar no seu último 

parágrafo o objetivo do capítulo seguida dos demais tópicos relevantes na Revisão Bibliográfica. O capítulo 

deve ser encerrado com o item CONSIDERAÇÕES FINAIS que deve ser redigido em no máximo 1 página e não 

pode apresentar citações de autores. O capítulo deve apresentar os conceitos básicos e aprofundados sobre o 

tema. CAPÍTULOS QUE NÃO RESPEITAREM AS NORMAS SERÃO NEGADOS E DEVOLVIDOS AOS AUTORES. 

Após o aceite do capítulo, os autores receberão orientação para o encaminhamento de uma 

declaração, na qual se responsabilizarão pela integridade do conteúdo encaminhado, sua revisão ortográfica 

e teórica, veracidade e completude. 

Informamos que o Conselho Editorial será responsável pela seleção dos capítulos e que a submissão dos 

capítulos não implica no seu aceite automático. Caso a editora receba capítulos com a mesma temática, apenas 

o que obtiver a melhor avaliação dos revisores será publicado no livro. O título do capítulo ficará a escolha dos 

autores. Os temas de capítulos para o livro devem abordar os impactos ambientais no território brasileiro 

provocados por atividades humanas. Sugestão de temas para os capítulos: 

- HIDRELÉTRICAS 

- TERMOELÉTRICAS  

- MINERAÇÃO 

- QUEIMADAS 

- DESMATAMENTO 

- MUDANÇAS CLIMÁTICAS 

- DEGRADAÇÃO DO SOLO 

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

- DESREGULADORES ENDÓCRINOS 

- INTRODUÇÃO DE ESPÉCIES EXÓTICAS 

- POLUIÇÃO HÍDRICA 

- RESÍDUOS SÓLIDOS 

- POLUIÇÃO ATMOSFÉRICA 

- AGRICULTURA 

- URBANIZAÇÃO 

 

FORMATAÇÃO DO E-BOOK 

 

O arquivo deverá ser encaminhado seguindo a formatação do TEMPLATE. O texto deverá ser redigido 

com a letra Calibri e deverá ser encaminhado para o e-mail: editoraanap@gmail.com  com número do edital, 

ano, seguido do nome do autor principal: 

 

Exemplo: Edital 04/2020 - Fulano de Tal 

 

Cada capítulo poderá ter até 5 (cinco) autores, sendo que os mesmos devem apresentar sua titulação, 

bem como, identificar a instituição na qual estão vinculados e o e-mail de contato na nota de rodapé. 

O texto deverá ser escrito com 1 (um) cm do paragrafo, justificado, com fonte 10 (dez) e com 

espaçamento de 1,15 (um virgula quinze). A nota de rodapé deverá ser escrita com fonte 8 (oito) e com 

espaçamento simples. 

Para as citações o autor deverá seguir as recomendações da ABNT. No caso das citações diretas com 

mais de três linhas, deve ter destaque de 3 (três) cm do parágrafo. O espacejamento entre linhas deve ser 

simples. As citações e as referências bibliográficas deveram utilizar fonte 8 (oito). 

Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), sua identificação aparece na parte superior, sendo a fonte 

na parte inferior. 

A ilustração deverá ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o projeto 

gráfico. Exemplo: Figura 1, figura 2, Tabela 1, Tabela 2 e assim por diante. Isto se aplica a todas as figuras, quer 

sejam fotografias, desenhos ou diagramas. 

Parte final do capítulo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e 

resultados. 

As referências devem seguir as normas da ABNT, com fonte 8 (oito). 

 

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/  

INVESTIMENTO 

 

mailto:editoraanap@gmail.com
https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/
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O custo por página de cada capítulo será de R$ 18,00 (dezoito reais). 

 

PRAZOS 

 

31/07/2020 - Encaminhamento do capítulo  

30/09/2020 - Aceite – Divulgado em www.editoraanap.org 

30/11/2020 - Publicação do E-book  

 

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

 

 

Tupã/SP, 29 de março de 2020 

 

Diretoria Executiva da ANAP 

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

