
 

 

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS – 3ª Edição da Revista 

Científica do Tocantins (Edição Especial) 

 

 

A COORDENAÇÃO DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E 

EXTENSÃO E EQUIPE EDITORIAL DA REVISTA CIENTÍFICA DO 

TOCANTINS, torna pública a abertura de prazo para submissão de artigos, com vistas à 

publicação na Revista Científica do Tocantins, 3ª edição, ano 2022/2, edição especial, nos 

seguintes termos: 

 

 

1- A 3ª Edição da Revista Científica do Tocantins destina-se à publicação 

de artigos de autoria da comunidade acadêmica, especificamente das disciplinas de TCC-

II (Trabalho de Conclusão de Curso) do ITPAC Porto, município de Porto Nacional, 

estado do Tocantins.  

2- A 3ª edição da Revista Científica do Tocantins tem por objetivo 

precípuo divulgar artigos da comunidade acadêmica do ITPAC Porto, relacionados a 

área temática de ambiente e saúde, abordando os eixos da saúde, administração, 

educação e engenharias. 

 

3- Como condição para submissão, os artigos deverão atender às regras 

de composição, formatação, citações, destaques e referências especificados nas normas 

do artigo da Revista Científica do Tocantins disponibilizado pelos docentes da disciplina de 

TCC-II. 

 

4 – Também são condições para o recebimento dos artigos: 

 

a) Ineditismo: a Revista Científica do Tocantins publica apenas artigos 

inéditos, que não tenham sido divulgados em outros meios (blogs, 

sites ou outras publicações). 

b) Idiomas: os autores podem encaminhar artigos redigidos em 

Português, Inglês e Espanhol. 

c) Tipo de arquivo: são admitido somente arquivos com extensões 

.DOC e DOCX, observadas as normas de publicação da Revista 

Científica do Tocantins, disponibilizados pelos docentes da disciplina 

de TCC-II. Será enviado no plataforma da revista 2 arquivos sendo 

um indentificado e outro sem indentificação. Somente serão aceitos 

trabalhos dentro do template oficial da Revista. 

d) Requisitos para o(s) autor(es): a Revista Científica do Tocantins, para 

esta edição especial, só admite artigos de autores graduandos do 

ITPAC Porto (qualquer curso superior), acompanhado de seu 

respectivo orientador e coorientador.  

e) Fomento: O autor deve informar à Revista Científica do Tocantins 

qualquer financiamento, bolsa de pesquisa ou benefícios recebidos, de 

fonte comercial ou não, declarando não haver conflito de interesses 

que comprometa o trabalho apresentado. É opcional informar nos 

agradecimentos do artigo científico o financiamento da pesquisa.  

 



 

 

 

5- Os artigos deverão ser submetidos de 24/10/2022 até o dia 23 de 

novembro de 2022 na plataforma oficial da revista científica: 

https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/index e tambem será obrigatório enviar no 

email da revista: revistacientifica@itpacporto.edu.br o formulário do anexo I, no qual 

constarão os dados completos do autor, seu órgão de origem, instituição ou empresa onde 

exerça sua profissão, o cargo e a unidade que ocupa, seu endereço eletrônico, seu 

telefone de contato, o título e o resumo do artigo. Submissoes enviadas após a data do 

dia 23 de novembro, entrará automaticamente em fluxo continúo. 

 

6- Ao submeterem artigos à Revista Científica do Tocantins, os autores 

declaram ser titulares dos direitos autorais, respondendo exclusivamente por quaisquer 

reclamações relacionadas a tais direitos, bem como autorizam a Revista, sem ônus, a 

publicar os referidos textos em qualquer meio, sem limitações quanto ao prazo, ao território 

ou qualquer outra, incluindo as plataformas de indexação de periódicos científicos nas quais a 

Revista venha a ser indexada. 

  

7- A Revista fica também autorizada a adequar os textos a seus formatos 

de publicação e a modificá-los para garantir o respeito à norma culta da língua 

portuguesa. 

 

8- Os artigos recebidos pela Revista Científica do Tocantins são 

submetidos ao crivo da Coordenação de Editoração, que avalia a adequação à linha 

editorial da Revista e às exigências de submissão. Os artigos que não cumprirem essas 

regras serão devolvidos aos seus autores, que poderão reenviá-los desde que efetuadas 

as modificações necessárias. 

 

9- Após as submissões, os artigos serão encaminhados para análise do corpo de 

pareceristas, das respectivas áreas temáticas, que procederá a pré-seleção dos artigos 

recebidos com base nos seguintes critérios: 

a) Ausência de conflitos de interesses para avaliar o artigo; 

b) Concordância com os critérios de não veiculação de preconceitos e/ou 

difamação e calúnias que firam a integridade dos leitores e/ou indivíduos 

citados; 

c) Coerência entre o título, o resumo, as palavras-chave e o conteúdo do 

artigo; 

d) Relevância do tema, atualidade da discussão e importância para os 

debates acadêmicos; 

e) Qualidade da abordagem, compreendendo a argumentação e o 

raciocínio empregados no texto, o desenvolvimento como artigo técnico-

científico e a utilização correta dos conceitos empregados; 

f) Metodologia de pesquisa utilizada no artigo e sua respectiva descrição; 

g) Elementos textuais, avaliando a redação empregada, clareza, coesão e 
coerência do texto em seu desenvolvimento e norma culta; 

h) Adequação da conclusão aos objetivos propostos no texto; e 

i) Referências, pertinência e abrangência. 

 

10- A avaliação dos artigos será feita por dois pareceristas vinculados às 

universidades com as quais a Revista Científica do Tocantins mantém termo de 

https://itpacporto.emnuvens.com.br/revista/index
mailto:revistacientifica@itpacporto.edu.br


 

cooperação técnica, que utilizam o sistema duplo cego (double blind peer review). Caso 

haja discordância de apenas um parecerista, o artigo segue para análise final do Conselho 

Editorial. Caso ambos discordarem sobre a publicação do trabalho, o artigo será 

encaminhado a um terceiro parecerista. 

 

11- O resultado da avaliação dos artigos poderá ser pela aprovação, 

rejeição ou aprovação com ressalvas, isto é, com sugestões para adequações necessárias, 

hipótese em que o autor será notificado para apresentar as modificações no prazo 

estipulado pela Coordenação de Editoração ou manter o texto original, justificando. 

 

12- Em todo caso, uma vez aprovados os artigos nessa primeira etapa, 

serão ainda submetidos ao Conselho Editorial que decidirá definitivamente sobre a 

publicação, notificando os autores por e-mail. 

 

 

O valor de submissão por trabalho na Revista Científica do Tocantins é de cento 

e vinte reais (R$ 120,00), que deverá ser pago após a aceitação do artigo. O 

pagamento da taxa de submissão do trabalho poderá ser realizado de duas formas:    

 

1. BOLETO BANCÁRIO: enviar e-mail para a centraldoaluno@itpacporto.edu.br 

solicitando a taxa de pagamento para publicação em revista.  

 

Observações: Para solicitação de pagamento via e-mail o vencimento da data de 

pagamento do boleto será para o mesmo dia da solicitação.                 

Após a realização do pagamento, o acadêmico deverá encaminhar o comprovante por 

e-mail para  revistacientifica@itpacporto.edu.br. 

 

2. CARTÃO DEBITO: o acadêmico deverá comparecer à central de atendimento do 

ITPAC PORTO.  

 

Obs: Após a realização do pagamento, o acadêmico deverá encaminhar o comprovante 

por email para revistacientifica@itpacporto.edu.br. 

 

 

Porto Nacional, 21 de outubro de 2022. 

 

 

 

 
Larissa Jácome Barros Silvestre                                            Angelo Ricardo Balduino 

        Gestora da COPPEX                                                                 Editor Chefe 

                                                                        Revista Científica do Tocantins 

 

 

 

 

 
 


