
 

 
 

 
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHOS 

 
Este edital apresenta as normas para submissão de trabalhos a serem 

publicados na EDUCITEC – Revista de Estudos e Pesquisas sobre Ensino 

Tecnológico, edição Nº 02/2015. 

 
 

1) EDUCITEC é um periódico científico com acesso livre, através do 

site  www.ifam.edu.br/educitec 

2) Podem ser apresentados trabalhos científicos inéditos nas categorias: 
 

artigos, relatos de experiência, resenhas. 
 

3) Serão aceitos artigos nas áreas de educação e ensino em áreas afins 
 

4) Cada autor poderá apresentar até dois trabalhos por edição e cada 

trabalho poderá ter até 5 autores. 

5) Os   trabalhos   devem   ser   enviados   pela   página   da   revista 

(www.ifam.edu.br/educitec), após cadastro como usuário da revista e envio da 

pesquisa na forma de anexo – formato doc. Importante lembrar de enviar a 

autorização para publicação sem ônus ao Mestrado Profissional em Ensino 

Tecnológico do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas - IFAM, devidamente assinada por todos os autores do trabalho, 

escaneada (modelo no final deste edital). O recebimento dos trabalhos deve 

acontecer no período de 21 de Agosto de 2015 até o dia 21 de Setembro de 

2015.  

 

Único: A EDUCITEC envia e-mail de confirmação do recebimento de 

cada artigo. O e-mail de contato com os autores, informado no artigo, é a única 

forma de contato com os autores a ser utilizada pela Revista. 

6)  Seleção  dos  trabalhos:   Os  trabalhos  serão  avaliados  por  dois 

membros da Comissão Técnico-Científica. Havendo divergência, o artigo será 

analisado por mais um parecerista. Em contextos pontuais, a Editora poderá 

decidir o encaminhamento sem a convocação de um terceiro parecer. 

7) A Comissão Técnico-Científica poderá tomar as seguintes 

deliberações: 

a) Reprovar o trabalho sem observações, nos casos de plágio ou 

qualidade técnica julgada como insuficiente.
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b)  Reprovar  o  trabalho  com  observações  que  são  informadas  aos 

autores que terão a oportunidade de adequar o trabalho, nos casos de erro no 

uso de normas previstas no modelo da Revista ou falhas de pequeno 

comprometimento. 

c) Aprovar o trabalho. 
 

8) Do recurso: A decisão sobre os trabalhos aceitos pela Comissão 
 

Técnico-Científica, são irrecorríveis. 
 

9)  Publicação: Os  trabalhos  serão  publicados  em  formato  PDF,  sem 

restrições, no site da EDUCITEC – Revista de Estudos e Pesquisas sobre 

Ensino Tecnológico. A inscrição do trabalho implica em autorização para sua 

publicação integral, sem qualquer ônus ao Mestrado Profissional em Ensino 

Tecnológico do IFAM. Deve ser atendida a obrigatoriedade de identificação do 

nome do autor. O autor deverá entregar junto à inscrição a declaração de 

autorização para publicação, em anexo. Cada autor receberá do Mestrado 

Profissional em Ensino Tecnológico do IFAM um certificado comprovando a sua 

publicação. 

10) Envio dos certificados de publicação: Será emitido um certificado 

para cada autor de  cada trabalho aceito.  No ato do envio do(s) trabalho(s), 

o(s) autor(es) deve(rão) informar um endereço eletrônico para o envio do(s) 

seu(s) certificado(s) de publicação pelo Mestrado Profissional em Ensino 

Tecnológico do IFAM. 

 

11) Após submetido o artigo, não é aceita a troca, retirada ou inclusão 

de autores. 

12) As informações apresentadas no trabalho são de responsabilidade 

exclusiva de seus autores. 

Outras informações pelo e-mail:  educitec.revista@gmail.com 
 

 
 

Atenciosamente, 
 

 
 

Prof. Dr. Amarildo Menezes Gonzaga 
 

Diretor de Pesquisa e Pós-graduação - DIPESP 
 

Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas - IFAM
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MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DE TRABALHO 
 

 
 

Declaro,     para     os     devidos     fins,     que     o     texto     intitulado 
 

                                                                                                       é    de    minha 

autoria e que todos os esforços foram feitos para que as fontes utilizadas 

fossem explicitadas no próprio corpo do texto e nas referências. Estou ciente 

de que todas as informações apresentadas no trabalho são de exclusiva 

responsabilidade dos autores e de caráter inédito. 

Através desta declaração autorizo a divulgação do texto, por mídia 

impressa, eletrônica ou outra qualquer, ao Mestrado Profissional em Ensino 

Tecnológico do IFAM, sem custo algum. 

Sem mais para o momento, 
 
 
 
 
 
 

 

Local         de                    de               . 
 
 
 

Nome Completo dos Autores 

(Sem abreviações) 

Assinatura E-mail 

   

   

   

   

   

 


