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Edital nº 05/2019- Revista Cocais do saber 

 
 

Este edital apresenta as normas para submissão de relatos de experiências, resumos de 

pesquisas, artigo científicos, resenhas críticas, ensaios, poesias, desenhos e crônicas a serem 

publicados na Revista Cocais do Saber, edição Nº 03. 

  

A Revista Cocais do Saber é uma publicação anual da Secretaria Municipal de Educação, 

Ciência, Tecnologia e Inovação - SEMECTI, de Codó e acolhe textos escritos em português 

publicados no original. A submissão dos textos é totalmente online, por meio do envio dos escritos 

para o e-mail da revista cocaisdosaber.semecti@hotmail.com  
 

1. DO OBJETIVO 

O foco da política editorial da Revista Cocais do Saber é a divulgação permanente de 

trabalhos de professores, supervisores e gestores do Sistema Municipal de Ensino de Codó, bem 

como as produções do alunos e alunas das instituições de ensino do município.  

2. DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

2.1. Para esta edição, podem ser submetidos relatos de experiência, resumos de pesquisas, 

artigo científicos, resenhas críticas, ensaios,  poesias, desenhos e crônicas na área da educação. 

2.3. Cada autor poderá submeter apenas um trabalho por edição, mesmo na condição de 

autor ou coautor. 

2. 4. Em caso de relato de experiência com alunos, incluir imagens das atividades (até 2) no 

arquivo do texto. 

2.5. Os trabalhos devem ser enviados, na forma de anexo, ao e-

mail cocaisdosaber.semecti@hotmail.com. O formato do texto deverá ser DOC, com a devida 

correção gramatical.  

2.6. Além do texto, é necessário o envio dos seguintes documentos, preenchidos, assinados, 

scaneados e em PDF: 

a) declaração de autoria própria (VER ANEXO I) devidamente preenchida e assinada; 

b) autorização para publicação (VER ANEXO II); 

c) termo de autorização de uso de imagem. (VER ANEXO III), em caso de relato de 

experiência com alunos. 

d) Fotografia de preferência do autor. 

 

3. DO CRONOGRAMA 

 

            3.1 A data limite de envio dos trabalhos: até 30 de novembro de 2019. 

3.2 A equipe editorial da Revista Cocais do Saber enviará e-mail de confirmação do 

recebimento de cada trabalho.  

3.3 O e-mail informado no relato é a única forma de contato com os autores a ser utilizada 

pela Revista Cocais do Saber. 

4. DA SELEÇÃO DOS TEXTOS 

 

  4.1. Os textos serão avaliados e selecionados pela Comissão Técnico-Científica constituída 

por professores/as do IFMA, SEDUC, UFMA, UEMA e da SEMECTI.  

4.2 Cabe à Comissão Técnico-Científica tomar as seguintes deliberações: 
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a) selecionar os textos, considerando os critérios de publicação da Revista Cocais do Saber 

até o limite de páginas disponíveis;  

b) reprovar o texto sem observações, nos casos de plágio;  

c) solicitar correções no relato mediante parecer dos editores e revisores.  

 

5. DIRETRIZES PARA AUTORES 

 

5.1. Os originais serão publicados em língua portuguesa. 

5.2. Os originais manterão extensão de até cinco (06) laudas, para artigos científicos, em 

configuração papel tamanho A4 (21 cm X 29,7cm), espaço 1,5, com margem superior e esquerda de 

3 cm e margens direita e inferior com 2 cm, corpo 12, tipo Arial, numeradas consecutivamente na 

margem inferior, centralizada, com citações de acordo com a ABNT. 

5.3. A primeira lauda deverá conter: o nome completo do/a autor/a, o título (em português), 

a escola de origem do vínculo e e-mail. 

5.4. Os textos devem ser redigidos segundo as normas da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas (ABNT). 

5.5. Os textos são de responsabilidade exclusiva de seus autores. 

5.6. Os casos omissos neste edital serão resolvidos pela Comissão. 
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                                                     ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA PRÓPRIA 

 

 

 

 Eu, 

_________________________________________________________________________, CPF nº 

________________________, RG nº ___________________, declaro para os devidos fins, em 

especial o de participação no presente Edital nº 03/2019- Revista Cocais do saber, que o 

texto ora inscrito é original e de minha própria autoria, assumindo ainda total responsabilidade pela 

declaração firmada. 
 

 

 

Codó, _____ de ____________ de 2019. 

 

 

 

 

 

_________________________________ 

Assinatura 
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                                                     ANEXO II 

 

 

DECLARAÇÃO 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 no mesmo 

fossem explicitadas nas referências. Estou ciente de que todas as informações apresentadas 

no trabalho são de minha exclusiva responsabilidade.  

Por meio desta declaração, autorizo a divulgação do texto, por mídia impressa, 

eletrônica ou outra qualquer, à Revista Cocais do Saber, sem custo algum.  

 

            Por ser verdade, passo a seguinte, datada e assinada. 

   

 

 

Codó, _________de _______de _________ 2019. 

 

 

 

  

Nome do (os) autores: 
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E-mail de contato: 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO III 

 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO DE USO DE IMAGEM  

 

 

 

Eu, __________________________________________________, portador da Cédula 

de Identidade nº _________________, inscrito no CPF sob nº ________________, residente à Rua 

_____________________________, nº _______, na cidade de ____________________, 

AUTORIZO o uso de minha imagem (ou do menor _______________________________ sob 

minha responsabilidade) em fotos ou filme, sem finalidade comercial, para ser utilizada pela Revista 

Cocais do saber. A presente autorização é concedida a título gratuito, abrangendo o uso da imagem 

acima mencionada em todo território nacional e em todas as suas modalidades. 

Por esta ser a expressão da minha vontade, declaro que autorizo o uso acima descrito 

sem que nada haja a ser reclamado a título de direitos conexos à minha imagem ou a qualquer outro. 

   

 

 

 

Codó, _________de _______de _________ 2019. 

 

 

  

Nome do (os) autores: 
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