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EDITAL N° 01/2021/RV/PEV 

PUBLICAÇÃO DE LANÇAMENTO DA REVISTA VERDE 

 

APRESENTAÇÃO 

A Revista Verde (RV) é uma publicação periódica semestral do Programa Escola Verde e do Grupo de 

Pesquisa em Educação Ambiental Interdisciplinar (CNPq) com o objetivo de contribuir com a 

divulgação científica de pesquisas e experiências, nacionais e internacionais, de diferentes áreas do 

conhecimento relacionadas às problemáticas socioambientais e de sustentabilidade. Aceitando 

manuscritos nas línguas portuguesa, espanhola e inglesa.  

As edições são temáticas, a fim de possibilitar abordagens variadas de áreas distintas do 

conhecimento sobre um mesmo tema. A Revista Verde se assenta numa postura interdisciplinar 

própria que se concentra sobre abordagens aparentemente distintas, embora bastante próximas na 

perspectiva socioambiental. Portanto, envolvendo áreas de Ciências Sociais, Tecnologias e Estudos 

Ambientais e Planejamento, Saúde e Meio Ambiente.  

Ciente deste desafio, a Revista Verde busca apresentar ao público, trabalhos científicos inéditos, 

relevantes e pertinentes as reflexões ambientais mais atuais; ensejando que possam ir além da 

comunidade acadêmica, contribuindo com a construção do saber ambiental e as mudanças 

necessárias para uma sociedade sustentável. 

1 - EDIÇÕES DE LANÇAMENTO 

Serão duas ediçõesde lançamento da Revista Verde. Será possível submeter artigo científico, nota 

científica, resenha, entrevista, relato de experiência, ensaio teórico, revisão bibliográfica e tradução 

de obra inédita no Brasil.Não haverá cobrança de taxas para submissão e publicação de trabalhos 

nestas primeiras edições.A publicação das primeiras edições está prevista para fevereiro de 2022. 

Os temas das primeiras edições são:  

Edição 1 v.1 n.1 (2022) - Pandemia & Meio Ambiente 

Edição2 v.1 n.2 (2022) - Saúde Ambiental & Cidadania 

 

2 - AVALIAÇÃO 

Os artigos serão submetidos à apreciação do Conselho Editorial e avaliadores Ad hoc e do Conselho 

Científico Consultivo da Revista Verde que dará parecer ACEITO PARA PUBLICAÇÃO ou NÃO ACEITO 

PARA PUBLICAÇÃO, podendo sugerir alterações aos autores. Feitas as alterações, o artigo poderá ser 

novamente avaliado pelo Conselho Editorial da revista. 

Recebendo o parecer ACEITO PARA PUBLICAÇÃO, será emitida correspondência ao autor ou autores. 

Os editores reservam-se o direito de antecipar ou postergar a publicação dos manuscritos de acordo 

com o interesse editorial ou volume dos artigos. A data limite para envio de manuscritos, conforme 

cronograma anexo, será 15 de dezembro do ano de 2021. 
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Será feita uma análise inicial dos trabalhos pelo Conselho Editorial da RV, onde serão considerados 

aspectos como: escopo do manuscrito, formatação, apresentação segundo as normas da revista, 

adequação das citações à referência bibliográfica, qualidade das tabelas e figuras, coerência 

metodológica, significância dos resultados obtidos, consistência na conclusão, entre outros aspectos 

qualitativos do trabalho. 

Após a aplicação dos critérios da Revista, se o número de trabalhos aprovados ultrapassar a 

capacidade semestral de publicação, será aplicado pelo Conselho Editorial o critério da relevância 

relativa, pelo qual serão aprovados os trabalhos com contribuição mais significativa. 

 

3 - DIRETRIZES PARA OMANUSCRITO CIENTÍFICO  

A Revista Verde (RV) aceitará para publicação as seguintes formas de divulgação científica: 

a) Artigo Científico: manuscrito oriundo de pesquisa original, dedicado à publicação de 

trabalhos conclusos ou com conclusões parciais, sob a forma de artigo, resultantes de 

pesquisas originais ou de revisão. Os artigos deverão ser inéditos em periódicos de qualquer 

espécie, bem como em capítulos de livros (publicados ou no prelo). Entre 10 (dez) e 30 

(trinta) páginas. 

b) Nota científica: categoria de manuscrito científico que descreve uma técnica, uma nova 

espécie ou observações e levantamentos de resultados limitados, porém com o mesmo valor 

de um artigo científico, pois baseia-se no seu conteúdo e mérito científico. No entanto, pode 

tratar-se de um trabalho preliminar, simples e não definitivo sobre determinado assunto, 

com publicação justificada pelo seu ineditismo e contribuição para área. Entre 3 (três) e 15 

(quinze) páginas. 

c) Resenha: é o trabalho narrativo, descritivo ou dissertativo, no qual se descreve as 

propriedades de determinada obra, resume-se e apresenta-se sua conclusão, sua 

metodologia, expõe-se o referencial teórico do autor, apresenta-se uma avaliação da obra, 

indica-se o público-alvo. Deve ser sintética, interpretativa e crítica. Trata-se de um resumo 

crítico de obras nas áreas de conhecimento ligadas aos temas socioambientais e de 

sustentabilidade ambiental. Entre 5 (cinco) e 15 (quinze) páginas. 

d) Entrevista: espaço para a publicação de opiniões e/ou declarações de profissionais nas áreas 

de conhecimento da RV que envolvam questões socioambientais pertinentes, formuladas de 

maneira sucinta e resposta restrita à pergunta formulada, com a indicação da pessoa 

entrevistada, titulação e resumo das atividades profissionais. Entre 3 (três) e 15 (quinze) 

páginas. 

e) Relato de caso e de experiência: é descrição de uma experiência, processo prático, execução 

de um serviço ou atividade extensiva. Entre 5 (cinco) e 20 (vinte) páginas. 

f) Ensaio teórico: é a análise de conteúdos teóricos, levando em consideração os 

questionamentos dos modelos existentes e à elaboração de hipóteses para futuras 

pesquisas. Especificações gerais idênticas às dos relatos de pesquisa Entre 10 (dez) e 25 

(vinte e cinco) páginas. 

g) Revisão bibliográfica: análise abrangente de literatura sobre um assunto de interesse para as 

áreas de conhecimento das Revistas abrangendo os principais periódicos da área em nível 

nacional e internacional. Entre 10 (dez) e 30 (trinta) páginas. 
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h) Tradução: adaptação ou tradução para o português de trabalhos inéditos no Brasil, 

conforme tipos supracitados. O tradutor deve possuir e apresentar documento de 

autorização do autor ou detentor dos direitos autorais para publicação ou utilização da obra 

originária, caso esta não esteja em domínio público (70 anos após a morte do autor), em 

acordo com a Convenção de Berna. Entre 5 (cinco) e 40 (quarenta) páginas. 

3.1 – Critérios de Submissão 

A submissão de um manuscrito implica que: 

a) o trabalho submetido não foi publicado antes. Com exceção da Tradução, cuja obra deve ser 

inédita no Brasil; 

b) o texto para submissão esteja em formato Microsoft Word, (desde que não ultrapassem 

2MB); 

c) as figuras e tabelas estejam em formatos de arquivo padrão e inclua em cada arquivo as 

informações: título do artigo, nome do periódico, nomes dos autores; filiação e endereço de 

e-mail do autor para correspondência; 

d) sejam enviados todos os documentos suplementares solicitados na submissão pelas políticas 

editoriais; 

e) o trabalho não apresente mais de seis (6) autores; 

f) não esteja submetido simultaneamente para publicação em nenhum outro lugar; 

g) a publicação seja aprovada por todos os coautores; 

h) anuência das autoridades responsáveis - implícita ou explicitamente - do instituto onde o 

trabalho foi realizado, quando for o caso. Assim, os editores e a revista não serão 

responsabilizados legalmente caso haja qualquer reclamação de indenização; 

i) a identificação de autoria do trabalho deve ser removida do arquivo e da opção 

Propriedades no Word, garantindo desta forma o critério de sigilo da revista, quando 

submetido para avaliação por pares; 

j) No mínimo 50% das Referências Bibliográficas de cada trabalho devem ser de obras 

publicadas a menos de 5 (cinco) anos. 

 3.2 – Modelos de Composição do Manuscrito 

a) Título: deve ser conciso e informativo, aconselha-se não mais que 20 palavras. Na língua 

nativa e traduzido para outras duas línguas oficiais da RV. 

b) Informações sobre o(s) autor(es): Os nomes dos autores deverão ser separados por ponto e 

vírgula e escrito sem abreviações. Permitido no máximo 6 autores. Colocar referência de 

nota no final do último sobrenome de cada autor para fornecer, logo abaixo, endereço 

institucional e E-mail. Na versão submetida a avaliação não deve constar os nomes dos 

autores. 

c) Resumos: Forneça um resumo de 150 a 250 palavras. O resumo não deve conter 

abreviaturas indefinidas ou referências não especificadas. Para os artigos escritos em inglês, 

título, resumo e palavras-chave deverão, também, constar em português e espanhol, vindo 

em ambos os casos primeiro no idioma principal. Sempre constando as três línguas, uma 

para o texto do artigo e as outras duas em forma de resumos. Na língua nativa e traduzido 

para outras duas línguas oficiais da RV. 
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d) Palavras-chave: no mínimo 4 e no máximo 6, não constantes no Título, separadas por pontos 

e com a primeira letra da primeira palavra maiúscula e o restante minúscula. Na língua 

nativa e traduzido para outras duas línguas oficiais da RV. 

e) Introdução: deve ser destacado a relevância da pesquisa por meio de revisão literária e ter 

máximo 2 páginas. Deve constar resultados de pesquisas relacionadas e elementos 

necessários que justifique a importância do trabalho, sendo que no último parágrafo deve 

constar o(s) objetivo(s) da pesquisa. 

f) Material e Métodos: Deve conter detalhes de informações que possibilitem a reprodução da 

pesquisa realizada por outros pesquisadores. 

g) Resultados e Discussão: os resultados obtidos devem ser discutidos e interpretados à luz da 

literatura científica do tema atual. Para entrevista pode ser utilizado outros títulos. 

h) Conclusões: devem ser baseadas nas discussões dos resultados apresentados, sem 

apresentar comentários ou explicações adicionais, de forma sucinta e direta. Opcional para 

entrevista. 

i) Agradecimentos: agradecimentos a pessoas, instituições, doações, fundos etc. Os nomes das 

organizações financiadoras devem ser escritos por extenso. 

j) Referências (Opcional para entrevista) 

3.3 – Formatação do Manuscrito 

II. Texto: 

a. Deve ser escrito utilizando processador Word for Windows (se possível as mais recentes) 
usando fonte Times New Roman, tamanho 12. O espaçamento entre linhas deve ser de 1,5 e 
o parágrafo de 0,75 cm. 

b. A página deverá ser papel A4, orientação retrato, margens superior e inferior de 2 cm e 
esquerda e direita de 1,5 cm, no máximo de 20 páginas com números de linhas para artigos 
e 10 páginas numeradas para nota cientifica. 

c. Todos os itens principais (ex. 1 Introdução, 2 Material e Métodos etc.) devem estar em 
negrito e a somente a primeira letra maiúscula; os subitens (Ex. 2.1 Área de estudo etc.) 
somente em itálico e iniciando também com letra maiúscula. Todos alinhados à esquerda. 

d. As grandezas devem ser expressas no SI (Sistema Internacional) e a terminologia científica 
deve seguir as convenções internacionais de cada área em questão. 

III. Tabelas e Figuras 

Tabelas: 

a. As tabelas devem ser numeradas em algarismos arábicos e citadas em ordem numérica 
consecutiva, logo abaixo do parágrafo onde foram citadas a primeira vez. Exemplo de 
citações no texto: Tabela 1; Tabela 2. 

b. Para cada tabela, forneça uma legenda (título) explicando os componentes da tabela. 
c. Identifique qualquer material publicado anteriormente, fornecendo a fonte original na 

forma de uma referência no final da legenda da tabela. 
d. As notas de rodapé das tabelas devem ser indicadas por letras minúsculas sobrescritas (ou 

asteriscos para valores de significância e outros dados estatísticos) e incluídas abaixo do 
corpo da tabela. 
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e. O texto das tabelas deve estar em fonte Times New Roman, tamanho 8-10. 
f. As tabelas não devem ter tracejado vertical e o mínimo de tracejado horizontal. 
g. As legendas das tabelas começam com o termo Tab. Em negrito, seguido do número da 

tabela, também em negrito (ex. Tab. 1, Tab. 2 etc.); 
h. Nenhuma pontuação deve ser incluída após o número, nem qualquer pontuação deve ser 

colocada no final da legenda. 

Figuras: 

a. Assim como as tabelas, as figuras devem ser numeradas em algarismos arábicos e citadas 
em ordem numérica consecutiva, logo abaixo do parágrafo onde foram citadas a primeira 
vez. Exemplo de citações no texto: Figura 1; Figura 2 etc; 

b. O texto das figuras deve estar em fonte Times New Roman, tamanho 8-10. Não use linhas e / 
ou letras esmaecidas e verifique se todas as linhas e letras nas figuras são legíveis no 
tamanho final; 

c. As legendas das figuras começam com o termo Fig. em negrito, seguido do número da 
figura, também em negrito, por exemplo, Fig. 1, Fig. 2; 

d. Nenhuma pontuação deve ser incluída após o número, nem qualquer pontuação deve ser 
colocada no final da legenda; 

e. As figuras não devem ter bordadura e suas curvas (no caso de gráficos) deverão ter 
espessura de 0,5 pt, podendo ser coloridas, mas sempre possuindo marcadores de legenda 
diversos; 

f. Desenhos de linhas digitalizados e desenhos de linhas em formato bitmap devem ter uma 
resolução mínima de 600 dpi; 

Observação : Para não se tornar redundante, as figuras não devem ter dados constantes em tabelas. 

Informações Complementares: 

a. A numeração das equações deverá estar entre parênteses e alinhado à direita; 

b. As equações deverão ser citadas no texto conforme os seguintes exemplos: Eq. 1; Eqs. 3 e 4; 

c. Todas as letras de uma sigla devem ser maiúsculas, ex. EMBRAPA, FAO etc; 

d. Os valores numéricos no texto devem ser escritos conforme mostra abaixo. Considerando o 

formato correto o que se encontra no lado direito da igualdade: 

09 horas = 09 h; 40 minutos = 40 min; 6 l (litros) = 6 L; 75 ml = 75 mL; l/s = L s-1; 40oC = 40 oC; 0,12 
m 3/min/m = 0,12 m3 min-1 m-1; 100 g de peso/ave = 100 g de peso por ave; 4 toneladas = 4 t; 
mm/dia = mm d -1; 5x3 = 5 x 3 (deve ser separado); 32,2 - 61,5 = 32,2–61,5 (deve ser junto); 

e. A % é a única unidade que deve estar junto ao número (60%). 

f. Apenas o último valor deve receber a unidade: Exemplos: 40 m e 60 m = 40 e 60 m; 52,1%, 

65,5% e 80,2% = 52,1, 65,5 e 80,2%. 

Acessibilidade 

A fim de dar às pessoas de todas as habilidades e deficiências acesso ao conteúdo das figuras, 
certifique-se de que: 
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a. todas as figuras têm legendas descritivas (usuários cegos podem usar um software de texto 

para voz ou um hardware de texto para Braille) 

b. padrões são usados em vez de adição de cores para transmitir informações (usuários 

daltônicos seriam então capazes de distinguir os elementos visuais) 

c. qualquer letra das figuras tem uma taxa de contraste de pelo menos 4,5: 1 

Edição da Língua do Manuscrito 

A Revista Verde publica pesquisas nas línguas Portuguesa, Espanhola e Inglesa. Portanto, para que os 
editores e revisores avaliem com precisão o trabalho apresentado em seu manuscrito é preciso que 
o idioma usado seja de qualidade para ser compreendido. Caso necessite ajuda em alguma língua, 
deve considerar: 

a. Obter uma verificação gramatical online rápida e gratuita; 

b. Pedir a um colega proficiente na língua requerida que revise seu manuscrito para maior 

clareza; 

c. Visitando o tutorial de língua requerida que cobre os erros comuns ao escrever em 

português, espanhol ou inglês; 

d. Usar um serviço profissional de edição de idiomas onde os editores irão melhorar a escrita 

para garantir que o seu significado seja claro e identificar os problemas que requerem sua 

revisão. 

Observação: Textos de má qualidade da escrita da língua serão rejeitados e devolvidos ao(s) 
autor(es). 

Responsabilidades Éticas dos Autores 

a. Esta revista tem o compromisso de manter a integridade do registro científico; 

b. O manuscrito não deve ser submetido a mais de uma revista simultaneamente; 

c. O trabalho submetido deve ser original e não deve ter sido publicado em outro lugar em 

qualquer forma ou idioma; 

d. Um único estudo não deve ser dividido em várias partes para aumentar a quantidade de 

submissões e submetido a vários periódicos ou um periódico ao longo do tempo; 

e. Os resultados devem ser considerados de forma clara, honesta e sem fabricação, falsificação 

ou manipulação inadequada de dados; 

f. Nenhum dado, texto ou teorias de terceiros deve ser considerado como se feito do próprio 

autor ("plágio"); 

g. Os autores devem certificar-se de que possuem permissão para o uso de software, 

questionários / pesquisas (web) e escalas em seus estudos (quando apropriado). 

 

4 –SUBMISSÃO 

a. A submissão de manuscritos deverá ser feita através de cadastro realizado no site da RV: 

https://revistaverde.escolaverde.org; 

https://revistaverde.escolaverde.org/


PROGRAMA ESCOLA VERDE 

CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA VERDE 

https://revistaverde.escolaverde.org 
revistaverde@escolaverde.org 

 

Programa Escola Verde / Revista Verde 
Av. Antônio Carlos Magalhães, n°510, Sala Verde - Country Club, Juazeiro / BA  
CEP 48.902-300, Tel.: (74) 2102-7660 

b. O cadastro no sistema e posterior acesso, por meio de login e senha, são obrigatórios para a 

submissão de trabalhos, bem como para acompanhar o processo editorial em curso. Acesso 

em uma conta existente ou Registrar uma nova conta; 

c. A RV não se responsabiliza por problemas de conexão e acesso a Internet ou ausência de 

programas para submissão de proposta de manuscrito. 

 

5 - CRONOGRAMA 

a. Considerar-se-á o horário de 23:59:59hs das datas estabelecidas no presente Cronograma, 

para o encerramento de cada prazo; 

b. O Conselho Editorial poderá prorrogar os prazos estabelecidos neste Edital de acordo com as 

necessidades editoriais da RV; 

c. Os prazos para editoração e publicação da RV seguem o estabelecido na tabela abaixo. 

Revista Verde 

   
 

2021 / 2022 
 

Mês Data Atividade Equipe 
 

Outubro 20 Reunião com Membros  Conselho Editorial / Membros do PEV 
 

Novembro 15 Lançamento do Edital Conselho Editorial  
 

Dezembro 15 
Prazo final para recebimentos de 
manuscritos para avaliação 

Docentes/Discentes/Conselho 
Editorial/Comunidade científica  

Janeiro 

21 Prazo final dos pareceres dos Artigos Conselho Editorial 
 

24 
Envio dos pareceres dos avaliadores aos 
autores  Conselho Editorial  

Fevereiro 7 
Prazo de recebimento das correções 
pelos autores Autores  

25 Lançamento das edições  Conselho Editorial 
 

 

 

CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA VERDE 
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Diretoria Executiva 
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HildelanoDelanusse Theodoro – Diretor de Comunicação 

Conselho Editorial 
Dr. Acácio Figueiredo Neto - UNIVASF 
Dra. Anne Caroline Coelho Leal Árias Amorim – UNIVASF 
Dr. Antonio Pereira Filho – UNIVASF 
Dr. Celso Sales Franca – FACAPE 
Dra. Cláudia Maria Lourenço da Silva - FACAPE 
Dr. Clóvis Manoel Carvalho Ramos – UNIVASF 
Dr. HildelanoDelanusse Theodoro – UFRJ 
Dr. Jorge Luis Cavalcanti Ramos – UNIVASF 
Dra. Maria Herbênia Lima Cruz Santos – UNEB 
Dra. Nair Dahmer – Projeto Escola Verde – UNIVASF 
Dr. Paulo Roberto Ramos - UNIVASF 
Dr. Sidclay Cordeiro Pereira – UPE 
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Dra. Ana Emília de Melo Queiroz - UNIVASF 
M.Sc. Armando Venâncio Ferreira do Nascimento – IF Sertão PE 
Dra. Carla Gomez – UFPE 
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M.Sc. Deise Cristiane do Nascimento – FACAPE 
Dr. Edison Bittencourt - ITA / UNICAMP 
Dr. Edson Joaquim Mayer Alfredo - Universidade de LuejiA'Nkonde - Angola 
M.Sc. Ednaldo Ferreira Torres – UNIVASF 
Dr. Francisco Nunes Correia – Ministério do Meio Ambiente - Portugal 
Dr. Héctor José Martínez Arboleya – Universidad Autónoma de Chihuahua – México 
Dr. Ismael Fenner FICS – Facultad Interamericana de CienciasSociales 
Dr. José Esteban Castro – Ministério da Tecnologia - Argentina 
MSc. José Mattos – PUC-SC 
Dr. Laerton de Andrade Lima – UNEB – Universidade do Estado da Bahia 
Dra. Leopoldina Veras – IF – Instituto Federal Sertão Pernambucano 
Dr. Manoel Carlos da Silva – Universidade do Minho – Portugal 
Dr. Matusalém Alves Oliveira – Universidade Estadual da Paraíba UEPB 
Dr. Mauro Campos – UENF 
Dr. NoelioDantaslé Spinola - UNIFACS 
Dr. Patrick Dupriez – Etopia - Bélgica 
M.Sc. Rosimary de Carvalho Gomes Moura – UPE 
Dr. Simon Tremblay – St. Paul University - Canadá 
M.Sc. Solange Maria Dantas Gomes - IF Sertão Pernambucano 
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