Edital nº 077/2015 – Gestão Cultural

Boa Vista –RR, 10 de dezembro de 2015.

Chamada para Publicação de Artigo
O Diretor Executivo da Fundação AJURI de Apoio ao Desenvolvimento da Universidade Federal de Roraima, no
uso de suas atribuições estatutárias e da legislação vigente, torna público a chamada para publicação de artigo
resultado dos trabalhos de conclusão de curso do projeto (Curso de Extensão em Gestão Cultural) promovido
pela Secretaria de Articulação Institucional do Ministério da Cultura – MinC em parceria com a Universidade
Federal de Roraima – UFRR, com o apoio da Fundação AJURI.
1.

Normas gerais para apresentação e publicação de artigo

1.1 Envio de textos originais que possam contribuir para enriquecer a investigação científica sobre a
reflexão e a discussão da gestão cultural nos municípios e estado de Roraima para divulgação e
informação do diagnóstico da cultura local e regional;

1.2 Embora os textos encaminhados sejam resultados do processo de formação e investigação como parte
do produto oriundo do Curso de extensão em Gestão Cultural, os (as) autores (as) das propostas de
artigos devem seguir as normas constantes deste documento e será objeto dos processos de apreciação
e decisão de parecerista ad hoc;

1.3 Os (as) autores (as) dos textos publicados autorizam a transferência dos direitos de edição, publicação,
distribuição e reprodução (incluindo todos os elementos que possam conter, como fotografias,
desenhos, tabelas, ficheiros de dados, etc.) para a UFRR. A autorização abrange a edição, publicação,
distribuição e reprodução dos textos nos suportes em papel e eletrônico, incluindo-se neste último caso
a difusão através de plataformas de distribuição de artigos online via site ou outro meio de difusão. Os
textos publicados são da responsabilidade dos (as) respetivos (as) autores (as);

1.4 A transferência dos direitos referidos acima é feita a título gratuito, não cabendo à UFRR outra
retribuição para além da oferta aos (as) autores (as) de no mínimo um exemplar do número do livro em
que o seu texto tenha sido publicado, bem como uma cópia desse texto em suporte eletrônico (formato
PDF);

1.5 Todos os originais serão apresentados na versão definitiva, que não deve exceder 15 laudas contando
com bibliografia e anexo se for o caso. Os textos devem ser enviados em formato Word, em Times
New Roman, corpo 12, com espaçamento entre linhas de 1,5 e margens normais (2,5 cm inferior e
superior – 3 cm direita e esquerda). As citações pouco extensas (1-3 linhas) devem ser incorporadas no
texto, entre aspas. Citações mais longas corpo 10 com recuo 4 com espaçamento simples. Seguindo as
regras da ABNT. Cada texto deverá apresentar uma imagem (colorida ou preto e branco) devidamente
autorizada para identificar o município ou estado de Roraima no que tange uma expressão cultural,
além de gráficos e mapas internos no texto (não podem ser coloridos).

1.6 Na primeira página do texto devem ser incluídos para cada autor (a) os seguintes elementos: nome,
filiação institucional e endereço eletrônico.

1.7 Título em caixa alta, letra 14, seguido de introdução, desenvolvimento (metodologia, fundamentação
teórica e resultados), considerações finais e referências.
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