
 

REVISTA INOVALE  

 

 

CHAMADA PÚBLICA Nº 001/2019 

 

PROCESSO SELETIVO PARA SUBMISSÃO DE 

ARTIGOS CIENTÍFICOS PARA PUBLICAÇÃO DA 

PRIMEIRA EDIÇÃO DA REVISTA INOVALE 

 

OBJETIVO  
 

1. A Revista INOVALE, com o objetivo de disponibilizar à sociedade em geral 
informações propostas de divulgação científica dos achados nas áreas 
Interdisciplinar (Meio Ambiente; Sociais e Humanidades; Saúde e Biológica), 
Saúde Coletiva (Epidemiologia; Saúde Pública; Medicina Preventiva), Educação 
(Ensino - Aprendizagem; Currículo; Fundamentos da Educação) pela 
comunidade acadêmica em geral. 

 
2. A Primeira Edição da Revista INOVALE, com publicação prevista para agosto de 

2019, tem como objetivo prover uma avaliação compreensiva e objetiva da 
literatura científica disponível sobre as áreas supraditas. 

 
PERÍODO DE ENVIO  
 

3. A Revista INOVALE receberá os artigos a partir de 03 de junho de 2019 
4. A submissão deverá ocorrer por meio eletrônico revita.inovale@afya.com.br .  

 
PERFIL DOS COLABORADORES  
 

5. Estão aptos a colaborar pós-graduados, mestres e doutores de todas as áreas 
do conhecimento, desde que os artigos científicos apresentados tenham 
relevância temática para a Revista INOVALE, conforme itens 1 e 2 deste Edital.  

 
LINHA EDITORIAL  
 

6. A Revista de INOVALE do FAHESP – Faculdade de Ciências Humanas, Exatas 
e da Saúde do Piauí – IESVAP – Instituto de Educação Superior do Vale do 
Parnaíba LTDA, tem por finalidade publicar contribuições científicas sobre temas 
relevantes para a ciência e saúde em geral. Para tal, publica quadrimestralmente 
estudos científicos inéditos, nacionais e internacionais, nas categorias Artigo 
original, Artigo de Revisão, Relato de caso e Ensaio, e nos idiomas Português, 
Inglês e Espanhol.  

 
NORMAS PARA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS   
 

7. Os trabalhos deverão ser escritos em língua portuguesa, sendo aceitos trabalhos 
em língua estrangeira (Inglês e Espanhol). 

8. Os artigos científicos deverão ser apresentados em arquivo eletrônico, digitados 
de acordo com o estilo Vancouver, em Word, folha tamanho A4, apresentando 
entre 10 e 20 laudas, no seguinte formato:   
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9. Título com no máximo 15 palavras, em maiúsculas e negrito, em português e 
inglês.   

10. Resumo, em português e inglês, que deverá conter entre 100 e 300 palavras, 
apresentando campo de estudo, objetivo, método, resultado e conclusão e 
espaço simples.   

11. Palavras-chave: até 5 (cinco) uni termos, separados e finalizados por ponto, em 
português e inglês.   

12. Corpo do texto: configuração de página para papel A4; com margens e superior 
de 1,5 cm 3,0 cm na margem esquerda e direita e inferior 2,0 cm; alinhamento 
justificado, com recuo de 1,5 cm na primeira linha.   

13. Parágrafos: deverá ser utilizada a fonte Arial, letra tamanho 11, espaço entre 
linhas 1,5 e sem espaço entre os parágrafos.   

14. As citações no corpo do texto devem ser feitas no estilo Vancouver.  
15. As citações com mais de três linhas devem ser feitas em parágrafo 

independente, com recuo de 4 cm; fonte no tamanho 10; espaçamento simples, 
sem aspas e sem itálico. As citações com até três linhas devem ser inseridas no 
próprio corpo do texto, entre aspas e sem itálico.   

16. O itálico deve ser utilizado somente para destacar palavras que pertencem ao 
latim.   

17. Gráficos, imagens e tabelas devem conter título, ano e fonte.  
18. As referências bibliográficas completas devem ser apresentadas ao final do 

texto, seguindo o estilo Vancouver.  
  

AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS   
  

19. Somente as contribuições que cumprirem os requisitos formais estabelecidos 
neste edital serão submetidas ao processo de avaliação dos trabalhos.   

20. Os trabalhos originários (tais como monografias, dissertações ou teses de 
mestrado e doutorado) dos artigos científicos submetidos devem ter passado por 
processo de revisão e avaliação crítica. 

21. Os autores serão informados do recebimento dos artigos científicos no prazo de 
5 (cinco) dias úteis, a contar da leitura do e-mail.   

22. Um Comitê Científico receberá os trabalhos e avaliará, preliminarmente, a 
adequação aos padrões de editoração e à linha editorial da Revista INOVALE, 
estabelecidos neste edital.    

23. O trabalho que não atender aos objetivos da Revista INOVALE será devolvido 
ao autor.   

24. Havendo inadequação às normas da Revista INOVALE, a equipe editorial 
entrará em contato com o autor para as devidas adaptações.   

25. Cumpridas as exigências, a submissão será confirmada. Caso não sejam 
atendidas as normas da Revista INOVALE, o trabalho será devolvido ao autor.   

26. Admitida a submissão, o Comitê Científico providenciará a avaliação técnica no 
prazo máximo de 2 (dois) meses.   

27. Em caso de sugestão de ajustes, o autor poderá promovê-los no prazo de 5 
(cinco) dias, a contar da ciência da avaliação.   

28. Não havendo manifestação do autor no prazo estipulado no parágrafo anterior, 
o trabalho será devolvido a ele.   

29. O trabalho com os ajustes será submetido à nova análise do Comitê Científico, 
o qual, no prazo de 05 (cinco) dias, emitirá parecer definitivo sobre a 
recomendação ou não de sua publicação.   

30. Após a avaliação dos trabalhos científicos, o Comitê Científico decidirá, em 
caráter definitivo, sobre a pertinência da publicação do artigo na Revista 
INOVALE.   

31. O autor será comunicado da recomendação ou eventual recusa da publicação 
no prazo de 30 (trinta) dias, contado da decisão do Comitê Científico.   



 

32. O autor poderá ser chamado a apresentar, presencial ou virtualmente, o trabalho 
científico, ao Comitê Científico.   

  
CONSIDERAÇÕES FINAIS   
  

33. Quando do envio dos trabalhos, os autores deverão concordar com o termo de 
submissão de artigo e de autorização para publicação e cessão de direitos 
autorais. 

34. A submissão dos trabalhos implica a anuência incondicional com os termos 
deste Edital, como também a cessão total, irrevogável e gratuita dos direitos 
autorais a eles pertinentes.   

35. Os autores serão inteiramente responsáveis pelas citações, referências, 
titularidade e originalidade dos trabalhos e opiniões manifestadas nos artigos.   

36. Não serão devidos direitos autorais ou qualquer outro tipo de remuneração pela 
publicação dos trabalhos na Revista INOVALE, independentemente do tipo de 
mídia em que sejam publicados.  

37. Não será custeada nenhuma despesa para a participação do autor, seja 
presencial ou virtual, quando da apresentação dos trabalhos científicos. 
 

 
 
 
 

Parnaíba, 03 de junho de 2019 
 
 

Leiz Maria Costa Véras 
EDITORA-CHEFE 

 


