
 
 
 
 

 

EDITAL 09/2017 – PROCESSO SELETIVO PARA SUBMISSÃO DE 

TRABALHOS PARA PUBLICAÇÃO DA 2ª EDIÇÃO DA REVISTA EaD 

UFBA em Revista. 

 

1. PERÍODO DE ENVIO 

A Superintendência de Educação a Distância da UFBA informa que receberá 

contribuições para a 2ª Edição da Revista EaD UFBA em Revista até 14 de 

agosto de 2017. A submissão dos trabalhos e todo o processo editorial 

deverão ocorrer por meio do e-mail da revista: eadufbaemrevista@ufba.br. 

2. LINHA EDITORIAL 

Na 2ª Edição da Revista EaD UFBA em Revista, com publicação prevista para 

outubro de 2017. Serão aceitos textos nos formatos de Artigos, Relatos de 

Experiências e Resenhas e que discorram sobre as seguintes temáticas 

abaixo relacionadas: 

a. Tecnologias Educacionais, Tecnologias Assistivas e Inclusão 

Social; 

b. EaD no Brasil e as novas normas regulamentadoras (Resolução 

nº1, de 11 de março de 2016 - MEC; Decreto nº 9057, de 25 de maio 

de 2017; Portaria Normativa nº 11, de 20 de junho de 2017). 

3. SUBMISSÃO DOS TRABALHOS 

A submissão dos trabalhos para a Revista EaD UFBA em Revista deverá ser 

feita por meio do e-mail da revista: eadufbaemrevista@ufba.br, com o assunto: 

“Submissão de Trabalhos (formato do trabalho) para a 2ª edição da 

Revista EaD UFBA em revista” 

4. NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 

a. Os originais deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, digitados de 

acordo com as normas de documentação da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas (ABNT), NBR 6023, em Word ou equivalente, folha 

tamanho A4; 

b. Os artigos terão entre 3 a 5 páginas, em espaço 1,5, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, margens superior e direita de 3,0 cm e inferior e 

esquerda de 2,0 cm. 

c. Os relatos de experiências terão entre 3 a 5 páginas, em espaço 1,5, fonte 
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Times New Roman, tamanho 12, margens superior e direita de 3,0 cm e 

inferior e esquerda de 2,0 cm. 

d. As resenhas terão entre 1 a 3 páginas, em espaço 1,5, fonte Times New 

Roman, tamanho 12, margens superior e direita de 3,0 cm e inferior e 

esquerda de 2,0 cm. Podem ser resenhados livros monográficos ou obras 

coletivas, de publicação recente no Brasil (até 5 anos) e no exterior (até 10 

anos) que estejam dentro da linha editorial da Revista. 

e. Os artigos e os relatos deverão vir acompanhados de resumo, com 3 a 5 

palavras-chave. Os resumos não devem ultrapassar 10 linhas. 

f. As notas de rodapé devem ter caráter explicativo e ser utilizadas apenas 

quando estritamente necessárias para o entendimento do trabalho. Devem 

ser digitadas em fonte Times New Roman, tamanho 10, espaço simples. 

Uma nota de rodapé não pode ultrapassar três linhas de texto. 

5. CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO 

Como parte do processo de submissão, os autores são obrigados a verificar a 

conformidade da submissão em relação a todos os pontos listados no item 4 

deste edital. As submissões que não estiverem de acordo com as normas 

serão devolvidas aos autores. 

6. AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS 

Somente as contribuições que cumprirem os requisitos formais estabelecidos 

neste edital serão submetidas ao processo de avaliação dos trabalhos. 

Os autores serão informados do recebimento dos trabalhos no prazo de 5 

(cinco) dias úteis, a contar do recebimento do e-mail. 

Os trabalhos serão avaliados pelo Conselho Editorial da Revista e os trabalhos 

não selecionados serão devolvidos aos autores. 

Em caso de sugestão de ajustes, o autor será informado por meio de e-mail e 

terá o prazo de 5 (cinco) dias, a contar da data do envio do e-mail, para 

encaminhar a nova versão com os ajustes solicitados. 

Não havendo manifestação do autor no prazo estipulado no parágrafo anterior, 

o trabalho será devolvido. 

O trabalho com os ajustes será novamente avaliado pelo Conselho Editorial, o 

qual, no prazo de 05 (cinco) dias, emitirá parecer definitivo sobre a 

recomendação ou não de sua publicação. 



 
 
 
 

 

7. CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Quando do envio dos trabalhos, os autores deverão concordar com o termo de 

submissão de artigo e de autorização para publicação, de acordo com a 

Licença da Creative Commons – Atribuição - Sem Derivações, CC BY-ND (Esta 

licença permite a redistribuição, comercial e não comercial, desde que o 

trabalho seja distribuído inalterado e no seu todo, com crédito atribuído ao 

autor). 

A submissão dos trabalhos implica a anuência incondicional com os termos 

deste Edital. 

Os autores serão inteiramente responsáveis pelas citações, referências e 

titularidade dos trabalhos e opiniões manifestadas nos trabalhos. 

Não será devida nenhuma remuneração pela publicação dos trabalhos na 

Revista EaD Ufba em Revista, independentemente do tipo de mídia em que 

seja publicada. 

 

 

Salvador, 13 de julho de 2017 

 

 

 

Márcia Tereza Rebouças Rangel 

Superintendente de Educação a Distância 


