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Edital nº 22/2021 

CHAMADA DE ARTIGO PARA LIVRO DIGITAL (E-BOOK) 

PUBLICAÇÃO PREVISTA PARA AGOSTO 

 

Tema: Ciências Agrárias em Foco: Inovações, Produção e Pesquisa 

 

Resumo da chamada:  

As ciências Agrárias compõem uma área multidisciplinar de estudos envolvendo 

campos como Agronomia, Engenharia agrícola, , Recursos Florestais e 

Engenharia Florestal, Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca, Medicina 

Veterinária, Zootecnia, Ciências e Tecnologia de Alimentos, Agroecologia, 

Engenharia Agropecuária, e Engenharia de Aquicultura. Busca-se aprimorar seu 

campo de atuação através de pesquisas e inovações. Por vez, englobam 

campos importantes, os quais seguem amparados por pesquisas científico-

tecnológicas, como, por exemplo, a Engenharia Genética, a qual pode ser 

amplamente aplicada em diversos estudos, como os de biocombustíveis.  

Com a crescente estrutura populacional mundial, alicerçada às necessidades de 

preservação e também o reaproveitamento dos recursos naturais, colocam essa 

ciência em foco, incorporando profissionais capacitados nesta área. Os 

cientistas agrários são atores muito importantes no mundo acadêmico e 

profissional, estudando e compreendendo a estrutura da produção vegetal e 

animal, de proteção ambiental, comercialização e escoamento da produção.  

Essa chamada se destina a estes pesquisadores e profissionais que compõem 

as ciências agrárias, especialmente a professores e pesquisadores dos cursos 

de Agronomia, Fitotecnia, Engenharia Rural, Engenharia Florestal, Zootecnia, 

Agroindústria e Extensão Rural, bem como grupos de pesquisa, e Programa de 

Educação Tutorial, construindo um espaço de publicação de suas pesquisas e 

experiências, compartilhando conhecimentos a nível nacional e internacional.  

 

 

 

 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Agronomia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_Florestal
https://pt.wikipedia.org/wiki/Engenharia_de_Pesca
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_Veterin%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Medicina_Veterin%C3%A1ria
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zootecnia
https://pt.wikipedia.org/wiki/Agroecologia
https://www.ufsm.br/pet/agronomia/
https://www.ufsm.br/pet/agronomia/
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Organizadores 

Luana da Silva Cadore 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/5787597161410467 
E-mail: luanascadore@yahoo.com.br 
 
Thaíse da Silva Tonetto 

Lattes: http://lattes.cnpq.br/7581324449240872 
E-mail: thaisetonetto@hotmail.com 
 
Rodrigo de Morais Borges  

Lattes: http://lattes.cnpq.br/4696236455119397 
Email:rodrigodemb@gmail.com 
 

Editora: Arco Editores 

Informação: O livro terá ISBN e Ficha Catalográfica de acordo com a Agência 

Brasileira do ISBN, além de avaliação por Comitê Científico qualificado e DÓI.  

 

 

 

PRAZOS DE ENVIO E PUBLICAÇÃO 

 

● Envio de artigos: De 05 de Março à 10 Julho. 
● Publicação: Agosto (Prazo provável, podendo ser ajustado). 

  

INVESTIMENTO/VALORES POR CAPÍTULO 

 

• Capítulo 1 autor – R$ 150, 00 (valor por autor) 

• Capítulo com 2 autores – R$ 125,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 3 autores – R$ 100,00 (valor por autor) 

• Capítulo com 4 ou 5 autores – R$ 90 (valor por autor) 

• Capítulo com 6 autores ou mais – R$80,00 (valor por autor) 

- Pagamento da taxa de publicação: deve ser realizado em até 05 dias após o 

envio do comunicado de aceite do referido capítulo. 

http://lattes.cnpq.br/5787597161410467
mailto:luanascadore@yahoo.com.br
http://lattes.cnpq.br/7581324449240872
mailto:thaisetonetto@hotmail.com
http://lattes.cnpq.br/4696236455119397
mailto:rodrigodemb@gmail.com
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*Após o trabalho aceito, o autor receberá as informações de como proceder para 

efetuar o pagamento da obra.  

 

SUBMISSÕES E REGRAS 

 

Enviar ARTIGO COMPLETO conforme as regras a seguir: 

- Envio do Artigo deve ser feito para o e-mail: contato@arcoeditores.com 

escrito no assunto do e-mail: “Submissão de artigo”. 

Importante! Indique no corpo do e-mail para qual Edital de e-book seu texto 

está sendo submetido.  

- O texto deve ter entre 09 e 15 páginas, incluindo figuras, tabelas, referências, 

entre outros elementos; 

- Serão aceitos artigos inéditos ou que já tenham sido publicados em anais de 

congressos, simpósios ou seminários; Neste caso, deverá ser colocado em nota 

de rodapé em qual evento o artigo foi apresentado.  

- Aceitam-se artigos redigidos em português, espanhol e inglês;  

- A obra somente se viabilizará com o mínimo de 8 artigos aceitos para 

publicação. 

- Não havendo artigos suficientes para compor a obra, a Editora poderá sugerir 

ao autor a publicação do seu artigo em outra obra com tema compatível. 

- A revisão gramatical e de formatação do artigo serão de total responsabilidade 

dos autores ao submeterem o capítulo; 

- Após o comunicado do aceite, o autor receberá a solicitação do pagamento da 

taxa de publicação. O pagamento deverá ser realizado em até 05 dias do 

comunicado do aceite. O não cumprimento dessa regra será considerado como 

desistência da publicação. 

- Direitos Autorais: O Livro digital/e-Book oferecerá acesso livre imediato ao seu 

conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar gratuitamente o 

conhecimento científico ao público proporciona maior democratização do 

conhecimento. A Licença utilizada será: Atribuição-

NãoComercialSemDerivações 4.0 Internacional - CC BY-NC (CC BY-NC-ND). 

Os termos desta licença estão disponíveis em: 

<https://creativecommons.org/licenses/>. 

 

mailto:contato@arcoeditores.com
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Demais dúvidas: contato@arcoeditores.com 

 

- NORMAS PARA OS ARTIGOS: Conforme template/modelo para baixar no site 

da editora. No link:  

https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco 

 

mailto:contato@arcoeditores.com
https://www.arcoeditores.com/p%C3%A1gina-em-branco

