
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DO AMAZONAS CAMPUS MANAUS ZONA LESTE 
GABINETE DO DIRETOR GERAL 

End.: Av. Cosme Ferreira, 8045 - São José. CEP 69.083-000. 

Fone: (092) 3214-4023 / E-Mail: www.cmzl.ifam.edu.gov.br     

 

0 
 

Comunicado nº 01, de 29 de abril de 2019 

 

Chamada Técnica nº 01 - Submissão e seleção de cases para 

compor capítulo de Livro ‘‘Amazônia em Pesquisa: desvendando 

experiências, procedimentos e aplicações éticas’’ 

 

A organização do livro „„Amazônia em Pesquisa: desvendando experiências, 

procedimentos e aplicações éticas‟‟ previsto a ser publicado em 2019/1 - torna 

pública a chamada técnica para seleção de 15 (quinze) propostas de Cases para 

integrar capítulo desta publicação, no primeiro volume desta obra. O objetivo deste 

Livro é permitir que a comunidade acadêmica, em especial do Instituto Federal do 

Amazonas Campus Manaus Zona Leste, tenha acesso aos procedimentos e 

protocolos Éticos para realização de pesquisas em forma de textos científicos de 

experiências de pesquisadores - de forma acessível e didática - observando as 

ações necessárias, impactos e consequências relevantes sobre o tema. 

 

1 - DOS REQUISITOS 

 

1.1 Poderão submeter nesta chamada técnica pesquisadores, profissionais e 

demais agentes que tenham desenvolvido pesquisas científicas de intervenção 

empírica nas diversas áreas do conhecimento. 

 

1.1.1 As propostas de Cases devem versar sobre a temática de Experiências de 

Pesquisadores/Profissionais na Amazônia em submissão de protocolos de 

pesquisas e/ou ensino aos procedimentos éticos para aplicação de pesquisas e 

demais intervenções (CEP - Plataforma Brasil/CEUAS - CIUCA - CONCEA/SisGen 

e demais instituições necessárias de cunho Federal, Estadual e Municipal) 

enquadrando-se às seguintes áreas temáticas: 

 

a) Patrimônio genético e conhecimento tradicional associado; 

 

b) Conhecimento tradicional associado às plantas e aos animais; 

 

c) Criação ou utilização de animais com a finalidade de ensino e pesquisa; 

 

d) Manejo e conservação de espécimes in situ e ex situ; 
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e) Pesquisa com seres humanos nas diversas áreas; 

 

1.2 Os Cases devem ser inéditos, portanto, não devem ter sido publicados em 

formato impresso ou mídia em quaisquer outros tipos de veículos de comunicação 

científica, nem terem sido aceitos para publicação ou estarem em „„prelo‟‟. 

 

1.2.1 A presente chamada técnica irá selecionar 15 (quinze) propostas de Cases 

para compor capítulo de Livro a ser publicado em 2019. As vagas desta chamada 

técnica de Cases estão divididas em: 5 (cinco) vagas para esfera Federal, 5 (cinco) 

vagas para esfera Estadual e 5 (cinco) vagas para a esfera Municipal - totalizando 

15 vagas, das quais poderão ser remanejadas entre si caso não haja o número 

esperado de submissões para cada esfera supramencionada.  

 

1.2.2 Será realizada a composição de uma lista de espera com até no máximo 5 

(cinco) outros Cases, pois caso haja descumprimento desta chamada técnica pelos 

autores-proponentes selecionados a Organização do Livro notificará o autor-

proponente desclassificado e procederá a convocação dos autores-proponentes em 

lista de espera - respeitando-se a pontuação e ordem de classificação -. 

 

1.3 São de responsabilidade dos autores o conteúdo e procedimentos descritos em 

seus Cases. Bem como, o cumprimento das regras desta chamada técnica de 

publicação de Cases em livro. 

 

1.4 Para submissão dos Cases os autores deverão encaminhar documento 

específico de responsabilidade sobre o conteúdo submetido, quer seja: (Termo) 

Responsabilidade de Autoria (em apenso); 

 

1.5 A aceitação inicial da proposta de Cases não garante a sua publicação no Livro, 

pois é necessário que os Autores cumpram rigorosamente o cronograma pré-

estabelecido, e o texto final seja aprovado pela Organização do Livro e editor (a). 

 

1.5.1 Aos Cases que descumprirem as normas desta chamada técnica, bem como 

não forem aprovados pela Organização do Livro e editor (a) serão desclassificados. 

E, será convocado autores-proponentes em lista de espera. 

 

1.6 O livro é uma produção gratuita aos autores e colaboradores institucionais, 

contudo poderá ser comercializado pela Organização do Livro e/ou editor (a), mas 
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os autores e co-autores do Livro não serão remunerados pela sua publicação. 

Portanto, todos os Autores e co-autores deverão assinar Termo de Não-

Remuneração (em apenso) e encaminhar digitalmente assinado. 

 

1.7 O Termo de Não-Remuneração pela publicação do Livro datado, rubricado e 

assinado a próprio punho e digitalizado em formato PDF é obrigatório, e a ausência 

de seu envio junto com o Case acarretará em desclassificação do autor-proponente. 

 

1.8 Não há qualquer custo para os autores de Cases aprovados. 

 

 2 - DEFINIÇÕES DE CASE E ESTRUTURA FORMAL 

CARACTERÍSTICA 

 

2.1 Cases serão textos científicos produzidos como colaboração para compor 

capítulo e/ou capítulos coletivo de Livro.  

 

2.1.1 devem apresentar resultados reais, não podendo ser expectativa de 

propostas e/ou prospecções oriundas de projetos e/ou artigos sandwich e/ou 

recortes de metodologias/materiais e métodos/percurso metodológico. 

 

2.1.2 Os Cases são textos científicos que devem utilizar como objeto de escrita 

pesquisas já realizadas.  

 

2.1.2 Os Cases devem versar sobre a experiência de pesquisadores/profissionais 

no processo de submissão de protocolos de pesquisa e de forma indissociável a 

obtenção de autorizações - nas diferentes esferas, quer seja: órgãos, entidades e 

outros - pertinentes e indispensáveis para intervenção em suas áreas nos mais 

diversos campos do conhecimento. (p. ex. etnobotânica, dinâmicas socioambientais, 

conhecimento tradicional, manejo da fauna e outros). 

 

2.1.4 Os Cases devem versar sobre experiências práticas realizadas nas quais 

descrevam, enfatizem e/ou orientem o percurso pré, inter e pós-intervenção de 

protocolos de pesquisa. Nesse sentido, devem observar as ações necessárias, 

impactos e consequências relevantes sobre o tema abordando suas pesquisas 

aplicadas como exemplo didático desta experiência. 

 

2.2 Os Cases, inicialmente, irão compor 1 (um) capítulo coletivo do Livro. 
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2.3 Os Cases deverão obrigatoriamente ser contribuições que versem sobre 

Experiências em submissão de protocolos de pesquisas e/ou ensino aos 

procedimentos éticos de aplicação de pesquisas e obtenção de autorizações para 

intervenção. 

 

2.4 Os Cases podem incluir vários autores, mas aquele que não for registrado no 

ato de submissão do Case como autor principal (1º autor) será incluído e 

considerado por meio do sistema como autor e co-autor na ordem em que forem 

cadastrados pelo responsável da submissão do arquivo na plataforma de inscrição. 

 

2.5 Somente 1 (um) dos autores-proponentes deverá fazer a submissão do arquivo 

na plataforma de inscrição. Sendo 1 (uma) via em formato PDF sem identificação 

dos autores e 1 (uma) via em formato Word com identificação dos autores-

proponentes - que devem ser listados NÃO por ordem alfabética, mas por mérito de 

contribuição e produção intelectual constante no trabalho (case) a ser submetido. 

 

2.6 Todos os Cases irão receber número de ISBN pelo Livro. 

 

3 -  DAS REGRAS DE FORMATAÇÃO 

 

3.1 Os Cases deverão conter no máximo 5 (cinco) e no mínimo 3 (três) laudas, 

excluindo-se as referências bibliográficas. 

 

3.2 Os Cases deverão seguir  as normas de Informação e Documentação da ABNT, 

a saber: 6023/2002, 6024/2012, 6027/2012, 6028/2003, 10520/2002, 14724/2011. 

Considerar: 

 

I - Papel A4, orientação retrato, justificado, margens: superior 3 cm, inferior 

2 cm, esquerda 3 cm e direita 2 cm; 

 

II - Fonte Time New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas e 

para títulos de seções, subtítulos (subitens) e corpo do texto; 

 

III - Título do Case: máximo 3 (três) linhas, somente a primeira letra 

maiúscula e onde for obrigatório (p.ex. nomes próprios), fonte 14, negrito, 
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centralizado, com título em Inglês ou Espanhol abaixo do título em língua 

portuguesa. 

 

IV - Os subtítulos (subitens) deverão estar em negrito e justificado no corpo 

do texto com apenas a primeira letra maiúscula. Serão permitidos até 3 

(três) níveis  de subtítulos no corpo do texto, logo após o título de cada 

seção.  

 

V - No corpo do texto não deverão existir destaques de palavras em negrito 

e/ou sublinhados para destacar segmentos do texto, use apenas itálico 

quando obrigatório pela nomenclatura científica e/ou ABNT. (p. ex. 

Podocnemis unifilis)  

 

VI - Autor (es): deverão vir logo abaixo do título. Alinhado a direita.  Informar 

Nome e Sobrenome completo. Somente a primeira letra do nome e do 

sobrenome deve ser maiúscula. A fonte deve ser Times New Roman, 

tamanho 12, em negrito. Informar em nota de rodapé como referência maior 

titulação acadêmica, endereço institucional e e-mail, fonte Times New 

Roman, fonte 10. 

 

VII - Resumo/Abstract/Resumen: todos os Cases deverão apresentar 1 (um) 

Resumo em língua portuguesa e 1 (um) Resumo em língua estrangeira 

(Inglês ou Espanhol). Os resumos em língua portuguesa e língua 

estrangeira deverão conter no máximo 250 e no mínimo 150 palavras. O 

resumo deve conter objetivos, metodologia usada, resultados e principais 

conclusões. Esta seção textual não deverá conter fórmulas e deduções 

matemáticas. O corpo do texto do resumo deve ter fonte Times New 

Roman, tamanho 10. O título RESUMO deve vir em caixa alta, alinhado à 

esquerda, fonte Times New Roman, negrito, tamanho 12. 

 

VIII - Introdução: todos os Cases devem apresentar uma introdução que 

contextualiza o tema abordado com pelo menos 300 (trezentas) e no 

máximo 480 (quatrocentos e oitenta) palavras.  

 

IX - Material e Métodos: sempre que possível sugerimos que os Cases 

sigam o padrão de divisão das informações em Material e Métodos. No 

entanto, é possível a proposição de outras estruturas conforme os dados 

serão apresentados. Nesta seção sugerimos que os autores-proponentes 
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abordem algumas informações básicas: cenário da pesquisa (laboratório, 

instituição ou local onde foi realizada a pesquisa, sujeitos pesquisados, 

espécies - aspectos notáveis relevantes, área de estudo, em caso de 

Unidades de Conservação: clima, localização, bioma, Bacias Hidrográficas, 

data de criação, decreto, tamanho, expansão ou redução, municípios, 

estado, gestão federal/estadual/municipal), protocolos éticos e 

documentais para obtenção de autorização de acesso ao objeto da 

pesquisa. 

 

X - Resultados e Discussões: sempre que possível sugerimos que os Cases 

sigam o padrão de divisão das informações em Resultados e Discussões. 

No entanto, é possível a proposição de outras estruturas conforme os dados 

serão apresentados. Nesta seção, os autores-proponentes devem observar 

em suas discussões as ações necessárias, impactos e consequências 

relevantes. 

 

XI - Figuras, tabelas, quadros e gráficos: não há limite pré-definido, no 

entanto somente serão aceitos se tiverem relação direta como texto e que 

sejam imprescindíveis para sua compreensão. Figuras devem ser incluídas 

em formato de png ou jpg. Use resolução de 300dpi para garantir a 

qualidade da imagem. Somente inclua figuras, tabelas, quadros, gráficos e 

imagens que você possua domínio e/ou propriedade autoral. Imagens e 

Figuras não devem ocupar mais de 50% da área da página. Tabelas, 

figuras, quadros, imagens e gráficos não serão aceitos no formato 

paisagem.  

 

XII - Citações e Referências: todas às referências citadas no corpo do texto 

deverão constar na seção Referências Bibliográficas, e vice-versa. É de 

total responsabilidade dos autores a padronização das referências conforme 

as normas de Informação e Documentação da ABNT. 

 

p. ex:  Referência Livro 

 

SOBRENOME, Nome; SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo (se houver). 

n° ed (se houver). Cidade: Editora, Ano. 

 

Referência Trabalho Acadêmico 
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SOBRENOME, Nome. Título: Subtítulo (se houver). n° de folhas. Tipo de 

trabalho, Curso, instituição, Ano. 

 

Referência de Entidade 

 

NOME DA INSTITUIÇÃO, Título. Cidade: Editora, Ano. 

 

Referência Coletânea 

 

SOBRENOME, Nome (Org.;Ed; etc). Título. Cidade: Editora, Ano. 

 

Referência Online 

 

NOME DO SITE, Título. Disponível em: (endereço completo do site). 

Acesso em: dia mês (abreviado) ano. 

 

Referência de Revista 

 

SOBRENOME, Nome. Título Artigo. Título Revista. Cidade, Editora, 

Volume, Número, Mês(abreviado), Ano. 

 

Referência Leis e Decretos 

 

MUNICÍPIO, Lei n° XXXX de dia de mês(completo) de ano. Ementa. 

Publicação, Local de publicação, volume, ano. 

 

XIII - Agradecimentos: é opcional, no entanto devem ser realizadas em no 

máximo 3 (três) linhas, em tópico específico antes das Referências 

Bibliográficas.  

 

XIV - Os Cases devem conter após às considerações finais como último 

item do trabalho proposto, termo de Responsabilidade de Autoria explícito 

conforme segue: „„As informações contidas neste case, bem como  imagens, 

gráficos, quadros e fotos são de inteira responsabilidade de seus autores e 

co-autores. Nesse sentido, todas as opiniões emitidas não representam 

pontos de vista da Organização do Livro, editora e do Instituto Federal do 

Amazonas. E, erros de citação e apropriação indevida de dados são cível, 
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criminal e administrativamente de inteira responsabilidade de seus autores e 

co-autores.’’ 

 

XV - Os Cases devem ter como referência a estrutura de texto científico de 

cunho argumentativo-dissertativo, contendo obrigatoriamente às seguintes 

seções: resumo (língua portuguesa e língua estrangeira), introdução, 

desenvolvimento, materiais e métodos, considerações finais, 

responsabilidade de autoria e referências. 

 

XVI - Notas de rodapé no corpo do texto serão aceitas quando 

caracterizarem notas explicativas a alguma citação ou excerto textual. 

 

3.3 Os Autores de Cases devem ser Pesquisadores e/ou Profissionais das diversas 

áreas do conhecimento filiados e/ou servidores permanentes e/ou temporários da 

Administração direta/centralizada e indireta/entes descentralizados, e/ou Terceiro 

setor. Com cadastro no CNPQ por meio de currículo Lattes. 

 

4 - DOS CRITÉRIOS DE ENVIO E AVALIAÇÃO 

 

4.1 Os Cases devem ser enviados para o e-mail: 

„‟amazoniaempesquisa.cmzl@ifam.edu.br‟‟, com o título de envio „‟Submissão e 

Seleção de Cases_2019_TÍTULO DO CASE‟‟. 

 

4.2 Os autores devem preencher formulário de inscrição disponibilizado por meio do 

seguinte link: https://www.even3.com.br/livroamazoniaempesquisa/.  

 

4.3 O prazo de inscrição e submissão inicia-se dia 29 de abril de 2019, às 

06h00min. e se encerra dia 20 de maio de 2019, às 23h59min. Cases submetidos e 

inscrições realizadas fora deste prazo não serão consideradas. 

 

4.4 Caso seja necessário, a Organização deste Livro poderá prorrogar os prazos de 

inscrição e submissão de Cases. No entanto, este procedimento será realizado até 

às 23h59min, do dia 20 de maio de 2019 por meio de Comunicado previamente 

divulgado. 

 

4.5 Os Cases deverão ser enviados identificado com o (s) nomes do (s) Autor (es) e 

co-autor (es) - quando houver -, em duas versões: 1 (uma) versão em formato PDF 

https://www.even3.com.br/livroamazoniaempesquisa/
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e 1 (uma) versão em formato doc. Word. Em anexo ao Case deverá ser 

encaminhado via do termo (em apêndice) de autorização para publicação: 

Responsabilidade Autoral e de Não-Remuneração, devidamente assinados e 

escaneados. Não serão aceitos assinaturas digitais recortadas, os Autores e co-

autores deverão imprimir os Termos em Apêndice, assinar e encaminhar 

digitalmente. 

 

4.5.1 O autor-proponente deve receber um e-mail de confirmação do recebimento 

de sua mensagem. 

 

4.5.2 Cada autor-proponente poderá enviar no máximo 2 (dois) Cases - 1 (um) 

como autor principal e 1 (um) como co-autor. 

 

4.6 Os termos de autorização para publicação: Responsabilidade Autoral datado, 

rubricado e assinado a próprio punho e digitalizado em formato PDF é obrigatório, e 

a ausência de seu envio junto com o Case acarretará em desclassificação do autor-

proponente. 

 

4.7 Cada Case será analisado por dois pareceristas, integrantes da Organização do 

Livro, observando às regras de submissão descritas neste edital e será emitido aos 

autores-proponentes sugestões e adequações - caso seja necessário -. As Revisões 

Sugeridas realizadas pela Organização do Livro aos autores-proponentes deverão 

ser re-encaminhadas em formato de segunda versão à organização do livro.  

 

4.7.1 As análises dos Cases serão estritamente pautadas nas normas dispostas 

nesta chamada técnica, bem como na revisão textual e normas da ABNT. O não 

cumprimento deste item acarretará em desclassificação do autor-proponente. 

 

4.7.2 A revisão textual dos Cases será orientada pelos seguintes critérios: 

 

I - Relevância do Tema (0 a 10) 

II - Contribuição científica (0 a 10) 

III - Clareza da redação (0 a 10) 

IV - Linguagem e estilo (0 a 10) 

V - Não foge tema proposto (0 a 10) 

VI - Referências (0 a 10) 
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4.7.3 Para cada critério de revisão textual será atribuída uma pontuação, cujo 

somatório resultará nas seguintes condições do parecer: 

 

I - O Case deve ser aceito para publicação sem correções; 

II - O Case pode ser publicado desde que o (s) autor (es) faça(m) as 

correções recomendadas na cópia do textos OU emitam justificativa 

respaldada em normas técnicas, legislações e outros documentos que 

versem sobre a correção em questão em prazo pré-estabelecido; 

III - O Case não será aceito para publicação (acrescido de justificativa); 

 

4.7.3 A pontuação mínima para os Cases submetidos é de 42 pontos, onde em cada 

elemento de revisão textual os autores-proponentes deverão fazer o mínimo de 7 

(sete) pontos. 

 

4.7.4 A lista dos Cases em ordem classificatória será divulgada, mas somente com 

a indicação do título e ao lado a pontuação obtida. 

 

4.8 Dia 31 de maio de 2019  será encaminhado aos autores-proponentes Revisões 

Sugeridas e demais adequações que a Organização do Livro julgue necessárias 

para que os Cases possam ser publicados em Livro. O cumprimento destas 

demandas é imprescindível, bem como de responsabilidade dos autores-

proponentes e o não cumprimento deste item acarretará em desclassificação do 

Case do autor-proponente.  

 

4.9 Será aberto o prazo de 10 (dez) dias a contar do dia 01 de junho de 2019 ao 

dia 10 de abril de 2019 para que os autores-proponentes encaminhem a segunda 

versão de seus Cases à Organização do Livro com as Revisões Sugeridas e/ou 

ajustes de informação de responsabilidade dos autores-proponentes. Caso os 

autores-proponentes não acatem as Revisões Sugeridas deverão encaminhar 

justificativa dos itens indicados pela Organização do Livro. Estes procedimentos 

deverão seguir o mesmo prazo de 10 dias (01/06/2019 a 10/06/19), 

supramencionado. 

 

4.10 Neste período (01/06/2019 a 10/06/19) poderão ser requerida/realizada 

inserção de novas informações, ajustes, correções e outras revisões 

complementares de responsabilidade do autores-proponentes. 
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4.11 O (s) Case (s) serão devolvidos ao (s) seu (s) autor (es) proponente (s) para 

ajustes no período de 01/06/2019 a 10/06/19, respeitados os prazos e dos 

cronogramas especificados nesta chamada técnica, e atendidas as demandas, 

deverão ser re-encaminhados pelos autores-proponentes para o e-mail de inscrição 

com o seguinte título: „‟Segunda Versão de Case _2019_TÍTULO DO CASE‟‟ 

 

4.12 Após a submissão e avaliação dos Cases - considerando-se os ajustes 

realizados pelos autores-proponentes por meio das Revisões Sugeridas pela 

Organização do Livro - será emitido comunicado oficial com a divulgação dos Cases 

que irão compor o capítulo do Livro „„Amazônia em Pesquisa: desvendando 

experiências, procedimentos e aplicações éticas‟‟.   
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5 - DO CRONOGRAMA DE SUBMISSÃO  

 

CRONOGRAMA 

DETALHAMENTO DE ATIVIDADES DATA 

 
Submissão de Cases para compor capítulo de Livro. 

    29 de abril de 2019  
a  

20 de maio 2019 

Análise das Propostas de Capítulos/Cases 
Submetidos para o Livro. 

21 de maio de 2019  
a 

 31 de maio de 2019 

 Divulgação das propostas aceitas & 
Encaminhamento de Revisões Sugeridas pela 

Organização do Livro (caso seja necessário) aos 
autores-proponentes 

 
31 de maio de 2019 

Período de encaminhamento da Segunda Versão do 
(s) Case (s) pelos autores-proponentes à Organização 

do Livro 

01 de junho de 2019 
 a 

 10 de junho de 2019 

Avaliação e Revisão da Segunda Versão & 
Elaboração da Versão final pela Organização do Livro 

11 de junho de 2019 
 a 

 21 de junho de 2019 

Processo de fechamento da versão final do conteúdo 
do Livro pela Organização do Livro 

22 de junho de 2019 
 a 

 30 de junho de 2019 

Período estimado para Publicação do Livro (Esta data 
poderá sofrer modificações dependendo do fluxo 

burocrático) 

01 de julho de 2019 
 a 

 31 de julho de 2019 

Período estimado para Lançamento do Livro (Esta 
data poderá sofrer modificações dependendo do fluxo 

burocrático) 

01 de agosto de 2019 
a 

31 de dezembro de 2019 
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6 - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

6.1 Às datas dispostas nesta chamada poderão ser alteradas considerando-se às 

demandas e eventualidades que venham a ocorrer. 

 

6.1.1 O Título do Livro poderá sofrer alterações e/ou ajustes até a data de sua 

publicação caso a Organização do Livro e editor (a) julguem necessário - e todos os 

autores-proponentes envolvidos serão comunicados. 

 

6.2 Demais decisões e/ou retificações que sejam necessárias serão realizadas pela 

Organização do Livro por meio de aditivos e/ou retificações a esta chamada técnica. 

  

6.3 Quaisquer dúvidas e/ou orientações podem ser realizadas por meio do e-mail 

amazoniaempesquisa.cmzl@ifam.edu.br. 

 

Manaus/AM, 29 de abril de 2019. 

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Equipe Organizadora 

Instituto Federal de Educação, Ciência e  

Tecnologia do Amazonas Campus Manaus Zona Leste 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:amazoniaempesquisa.cmzl@ifam.edu.br
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APÊNDICE A 
TERMO DE RESPONSABILIDADE DE DIREITOS AUTORAIS  

 

Por este instrumento, EU, ___________________________, CPF nº____________, 

servidor e/ou temporário e/o filiado na Instituição __________________________, 

lotado no setor _________________ venho me responsabilizar perante a legislação 

do ordenamento jurídico brasileiro assumindo toda a responsabilidade referentes às 

informações teóricas e ilustrativas submetidas em formato de Case para compor 

capítulo de Livro intitulado „„Amazônia em Pesquisa: desvendando experiências, 

procedimentos e aplicações éticas‟‟ perante a Organização do Livro, editor(a) e 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas Campus Manaus 

Zona Leste, e nesta senda autorizo a publicação do Case abaixo descrito em 

formato de livro (impresso ou e-book). Declaro, ainda que estar ciente: a) dos 

Artigos 297 a 299 do Código Penal, Decreto-Lei no 2.848 de 7 de dezembro de 

1940; b) da Lei nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, sobre os Direitos Autorais; c) 

que plágio consiste na reprodução de obra alheia e submissão da mesma como 

trabalho próprio ou na inclusão, em trabalho próprio, de ideias, textos, tabelas ou 

ilustrações (quadros, figuras, gráficos, fotografias, retratos, lâminas, desenhos, 

organogramas, fluxogramas, plantas, mapas e outros) transcritos de obras de 

terceiros sem a devida e correta citação da referência. 

 

Título do Case: ______________________________________________________ 

Nome autor-proponente: ______________________________________________ CPF nº 

____________________________, residente no Estado _________, no Município 

_________________ declaro para os devidos fins que se fizerem necessários que o 

conteúdo desta obra é de minha autoria na condição de autor principal (    )  co-autor (    ), 

da qual assumo qualquer responsabilidade moral e/ou material em conformidade com a 

legislação brasileira em virtude de possível impugnação da obra por parte de terceiros. 

 

xxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 2019. 
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APÊNDICE B 

TERMO DE NÃO-REMUNERAÇÃO 

 

Nós, o(s) autore(s) abaixo assinados, Autor 1... CPF nº ..., Autor 2... CPF nº ....,  

Autor 3..... CPF nº ....., Autor 4..... CPF nº ....., Autor 5..... CPF nº ....., declaramos, 

para todos os fins e efeitos de direito, que cedemos à Organização do Livro 

intitulado „„Amazônia em Pesquisa: desvendando experiências, procedimentos 

e aplicações éticas‟‟ e ao Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do 

Amazonas Campus Manaus Zona Leste, em sua totalidade, sem exclusividade e a 

título gratuito, os direitos autorais de natureza patrimonial decorrentes do Case 

submetido intitulado “xxxxxxxxxxxxxxxx”, de nossa autoria, para compor capítulo de 

livro. Desta forma, autorizamos a Organização do Livro a reproduzir e divulgar o 

conteúdo da qual somos responsáveis, no todo ou em parte, por qualquer processo 

gráfico ou eletrônico, cedendo para fins de comercialização pela Organização do 

Livro e/ou editor (a), mas cientes de que os autores e co-autores não serão 

remunerados pela sua publicação. 

Em comum acordo os autores firmam o presente, 

xxxxxxxxx, xx de xxxxxxx de 2019. 

_____________________________ 

Autor 1 

 _____________________________ 

Autor 2 

 _____________________________ 

Autor 3 

_____________________________ 

Autor 4 

 


