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EDITAL 02/2014 

 

NORMAS DE SELEÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE ORIGINAIS DE ARTIGOS 

TÉCNICO-CIENTÍFICOS 

 

O Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia de Sergipe – IFS, através da Pró 

Reitoria de Pesquisa e Extensão – PROPEX, representada pela Coordenação de Publicação e 

Editora do IFS – EdIFS, comunica que, no período de 22 de setembro a 27 de Outubro, estarão 

abertas as submissões para apresentação de artigos inéditos visando à publicação na revista 

de formato impresso, “Expressão Científica” a qual será regida pelas disposições que 

integram o presente Edital. 

 

1. DA NATUREZA DA REVISTA 

A Revista Expressão Científica é um periódico interdisciplinar que visa contribuir com a 

publicização do conhecimento a luz da interface multidisciplinar nas diversas áreas. Esta 

revista editada semestralmente pelo IFS, publica trabalhos inéditos sob a forma de artigo livre e 

artigo para dossiê, revisão bibliográfica, relato de experiência, ensaio e resenha. As 

publicações poderão ser nas línguas portuguesa, inglesa ou espanhola. 

A referida revista é composta por cadernos que atuam nas seguintes áreas 

multidisciplinares: 

1. Turismo, Tecnologia e Inovação; 

2. Ciências Agrárias e Ambientais; 

3. Ciências Exatas; 

4. Ciências da Saúde e Alimentos; 

5. Ciências Sociais, Humanas, Desenvolvimento e Educação. 

A divulgação do aceite dos trabalhos está prevista para ocorrer em 22 de dezembro de 

2014. A revista será publicada no primeiro semestre de 2015, sendo lançado o volume nº 01 de 

cada revista em pauta. A tiragem de cada revista será de 600 (seiscentos) exemplares. A título 
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de direitos autorais serão entregues 4 (quatro) exemplares para cada autor dos artigos 

publicados. 

OBS: Somente haverá publicação de um determinado caderno se no mínimo 7 (sete) artigos 

forem aceitos. 

 

2. DAS SEÇÕES CONTEMPLADAS NA REVISTA 

 Artigos livres: textos analíticos ou de relatos completos de investigação científica teórica 

e/ou de campo, referentes a temáticas de interesse da revista – 08 a 15 páginas; 

 Artigos para Dossiê: textos ensaísticos ou analíticos temáticos, procedentes de estudos e 

pesquisas originais, encaminhados a convite dos editores e/ou por chamada aberta – 12 

a 20 páginas; 

 Revisão Bibliográfica: reflexão a respeito de fatos e ideias relevantes publicadas nos 

últimos anos sobre determinada área do conhecimento, que demonstre interpretação 

própria do(s) autor(es) – 08 a 15 páginas;  

 Relato de experiência: descrição, análise e discussão de experiências vivenciadas de 

interesse e relevância para revista e que contribuam para a literatura da área – 08 a 15 

páginas; 

 Ensaio: interpretação crítica de assunto que contribua para o aprofundamento do 

conhecimento – 08 a 15 páginas; 

 Resenha: análise crítica de obras recentemente publicadas no Brasil ou exterior. Permite 

inserir comentários e opiniões; julgamento de valor; comparação com outras obras da 

mesma área e avaliação da relevância da obra em relação às outras do mesmo gênero – 

até 3 a 5 páginas; 

 

3. DAS ORIENTAÇÕES PARA OS AUTORES 

 A política editorial da revista contempla o lançamento semestral das edições da Revista 

Expressão Científica; 

 As opiniões constantes nos artigos são de caráter pessoal e não refletem a posição da 

Instituição ou dos membros/setores que compõem a Revista; 

 O ineditismo, bem como a originalidade – in casu – dos artigos são condições sine qua 

non para que se leve a efeito sua publicação na Revista Expressão Científica; 

 Poderão participar deste edital qualquer pesquisador que proponha trabalhos dentro das 

linhas de pesquisa da referida revista; 
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 Cada autor (individualmente ou em coautoria) poderá submeter até dois artigos por 

chamada da revista; no formato PDF, com tamanho máximo de 6MB; 

 O número limite de autores é cinco por trabalho; 

 Artigos aprovados com restrições serão encaminhados para reformulação por parte dos 

autores. Nesses casos, a equipe editorial, poderá solicitar as mudanças necessárias para 

a aceitação definitiva do texto; 

 O artigo encaminhado aos autores para reformulação deverá retornar ao Conselho 

Editorial no prazo máximo de 15 dias, excedendo esse prazo, o proponente deverá 

realizar nova submissão;  

 Uma vez que o artigo seja aceito para publicação, é facultada a revista a realização de 

ajustes de formatação;  

 Os trabalhos que envolvem seres humanos deverão indicar, os procedimentos adotados 

para atender a Resolução CNS 466/12 do Conselho Nacional de Saúde, o número do 

protocolo de aprovação do projeto de pesquisa no corpo do texto, com encaminhamento 

de cópia do protocolo como documento anexo; 

 Os trabalhos resultantes de estudos que envolvam animais deverão anexar protocolo de 

aprovação de uma Comissão de Ética no Uso de Animais – CEUA, devidamente 

cadastrada no Cadastro das Instituições de Uso Científico de Animais – CIUCA;  

 Nos trabalhos submetidos a publicação, os autores deverão encaminhar uma carta de 

submissão como documento suplementar que registre a responsabilidade pelo trabalho e 

a transferência dos direitos autorais para a revista (Anexo I) assinada por todos. A 

declaração original deve ser assinada, datada e encaminhada para Revista Expressão 

Científica através do e-mail: exprecient@ifs.edu.br; 

 Em caso de aceite do artigo, os direitos autorais a ele referentes, tornar-se-ão 

propriedade exclusiva da revista em tela, vedada qualquer reprodução, total ou parcial, 

em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que a prévia 

e necessária autorização seja solicitada, e se obtida, fazer constar o devido 

agradecimento à referida revista; 

 O autor deverá inserir seus dados no arquivo modelo respeitando a formatação do 

referido arquivo que segue no site do IFS; 

 A Coordenação de publicação, bem como os membros componentes da Revista 

Expressão Científica, não são obrigados a se manifestarem expressamente pela 

publicação ou não dos trabalhos enviados. 
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4. DA SUBMISSÃO DO TRABALHO 

O(s) trabalho(s) bem como a declaração de direito autoral deverá(ão) ser anexado(s) e 

enviado(s) exclusivamente para o e-mail exprecient@ifs.edu.br até a data limite de 27 de 

outubro de 2014. 

 

5. DA POLÍTICA DE PRIVACIDADE 

Os dados dos autores serão usados exclusivamente para os serviços prestados por este 

periódico, portanto, não serão disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros. 

 

6. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências 

do presente Edital e de que aceita as suas condições, não podendo invocar seu 

desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

 

 

7. DO CRONOGRAMA 

ATIVIDADE DATA 

Submissão dos artigos 22 de setembro a 27 de Outubro 

Previsão da avaliação dos artigos Até 23 de dezembro de 2014 

Previsão da divulgação dos aceites 05 de Janeiro de 2015 

Publicação do volume nº1 das revistas Primeiro semestre de 2015 
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ANEXO I – DECLARAÇÃO DE DIREITO AUTORAL 

DECLARAÇÃO  

 

RESPONSABILIDADE E TRANSFERÊNCIA DE DIREITOS AUTORAIS 

 

O(os) autor(es) vem por meio desta declarar que o artigo intitulado “TÍTULO DO ARTIGO”  aprovado 

para publicação no periódico Expressão Científica é um trabalho original, que não foi publicado ou está 

sendo considerado para publicação em outra revista, que seja no formato impresso ou no eletrônico. 

 O(s) autor(es) do trabalho acima citado também declara(m): 

1. Declaro que participei suficientemente do trabalho para tornar pública minha responsabilidade pelo 

conteúdo. 

2.  Declaro que o uso de qualquer marca registrada ou direito autoral dentro do trabalho foi creditado a 

seu proprietário ou a permissão para usar o nome foi concedida, caso seja necessário. 

3.   Declaro que todas as afirmações contidas no trabalho são fatos são verdadeiras ou baseadas em 

pesquisa com razoável exatidão. 

4.   Declaro que concordo que os direitos autorais referentes ao artigo acima referenciado se tornarão 

propriedade exclusiva da Revista Expressão Científica, vedada qualquer reprodução, total ou 

parcial, em qualquer outra parte ou meio de divulgação, impressa ou eletrônica, sem que 

a  autorização prévia seja solicitada, e, se obtida, farei constar o competente agradecimento ao 

Instituto Federal de Sergipe (IFS) 

 

ASSINATURA DO(S) AUTOR(ES) 

Primeiro Autor: ___________________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________________ 
 
Endereço:  ______________________________________________________________ 
 
Email: __________________________________________________________________ 
 
Testemunha:_____________________________________________________________ 
 
Data:  __________________________________________________________________ 
  
 
Co-Autor: _______________________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________________ 
 
Endereço:_______________________________________________________________ 
 
Email:__________________________________________________________________ 
 
Testemunha: ____________________________________________________________ 
 
Data:  __________________________________________________________________ 
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Co-Autor: _______________________________________________________________ 
 
Assinatura:______________________________________________________________ 
 
Endereço: ______________________________________________________________ 
 
Email: _________________________________________________________________ 
 
Testemunha: ___________________________________________________________ 
 
Data:  _________________________________________________________________ 
 

 
Local, dia mês e ano  

 


