
  
 

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM AGROECOLOGIA 

NORMAS EDITORIAIS PARA CONFECÇÃO DOS CAPÍTULOS DO LIVRO 

“TÓPICOS EM AGROECOLOGIA – VOLUME II” 

 

 

Em 2020 o Programa de Pós-Graduação em Agroecologia (PPGA) planeja a publicação 

do segundo volume do livro Tópicos em Agroecologia. A edição do segundo volume visa 

a continuidade de uma iniciativa de sucesso, capitaneada por professores, alunos, ex-

alunos e servidores técnicos administrativos do PPGA. Nessa edição o foco continua 

sendo a publicação de trabalhos desenvolvidos no PPGA, mas também será 

oportunizada a participação de autores externos ao Programa. A participação de 

professores e alunos é fundamental para o sucesso dessa publicação que, ao término de 

sua editoração, será disponibilizada para download gratuito. O segundo volume do livro 

Tópicos em Agroecologia presta uma homenagem póstuma à Professora e Pesquisadora 

Ana Maria Primavesi, pioneira nos estudos em agroecologia no Brasil, que faleceu em 

janeiro de 2020.    

 

Objetivo principal: divulgar a produção acadêmica e técnico-científica desenvolvida no 

Programa de Pós-Graduação em Agroecologia (PPGA) do Ifes - Campus de Alegre. 

 

Data de entrega dos capítulos: até 31/07/2020 

 

Comissão organizadora (Portaria Nº 228, de 20 de maio de 2020) 

Professores Otacílio José Passos Rangel, Ana Paula Cândido Gabriel Berilli, Aparecida 

de Fátima Madella de Oliveira, Jéferson Luiz Ferrari, Maurício Novaes Souza, Monique 

Moreira Moulin e Pedro Pierro Mendonça. 

Técnicos administrativos: Danielle Inácio Alves e Jeane de Almeida Alves 

 

Normas para publicação: 

 

1. Os capítulos serão divididos pelas linhas de pesquisa do PPGA: 

1.1. Manejo e ecossistemas naturais e agroecossistemas; 

1.2. Sistemas de produção agroecológico. 

 

2. Somente serão aceitos capítulos que abordem temas relacionados à Agroecologia, que 

deverão seguir uma das seguintes linhas editoriais: 



2.1. Acadêmica: textos oriundos de pesquisas acadêmicas (Ex.: dissertações e teses); 

2.2. Técnico-científica: obras de divulgação de conhecimentos científicos, técnicos e 
tecnológicos. 

 

3. Cada professor ligado a uma linha de pesquisa do PPGA poderá submeter, em 

conjunto com seu(s) orientado(s), até dois (2) capítulos de livro, podendo contar com a 

participação de pesquisadores, professores e alunos convidados. 

 

4. Cada capítulo poderá ter no máximo 20 páginas incluindo bibliografia (Template em 

anexo). 

 

5. Cada capítulo poderá ter no máximo seis (6) autores. 

 

6. O capítulo deverá seguir a seguinte sequência: título, autores, introdução, 

desenvolvimento, considerações finais, agradecimentos (opcional) e referências. 

 

7. Os itens e sub-itens não serão numerados (ex. Introdução; Desenvolvimento; 

Considerações Finais; Agradecimentos e; Referências). O título e sub-título (se houver) 

do capítulo deverá vir centralizado e formatado no seguinte estilo: letra Arial, tamanho 

12, em negrito e com apenas a primeira letra em maiúsculo. Os demais títulos 

constituintes das seções do texto deverão ser formatados em fonte Arial, tamanho 12, 

alinhados à esquerda, em negrito, com apenas a primeira letra em maiúsculo, tendo um 

espaço entre o texto e o título e um espaço entre o título e o texto. 

 

8. Os capítulos deverão ser editados em processador Word (formatos doc ou docx). 

 

9. O texto deverá ser digitado em fonte Arial, tamanho 11; com configuração de papel A4; 

espaçamento entre linhas de 1,5; texto justificado; todas as margens de 2,5 cm; recuo 

especial de primeira linha de 0,5 cm e; espaçamento antes e depois dos parágrafos de 

0,6 pontos (pt). 

 

10. Nome dos autores: um espaço abaixo do título do capítulo, centralizado, fonte Arial, 

tamanho 11, somente a inicial maiúscula, com o nome dos autores escrito por extenso, 

separado por vírgula e com chamada numérica para indicação do endereço institucional 

e eletrônico que virá no rodapé da primeira página. 

 

Exemplo: 

José João da Silva1; João José de Souza2, Antonio Carlos Assis3 



 

 

11. Endereço dos autores: no rodapé da primeira página fazer-se-á a indicação da 

titulação, atuação profissional, endereço institucional e eletrônico dos autores. O texto 

deverá ser justificado, com espaçamento 1,0 entre linhas, fonte Arial, tamanho 10. Se o 

docente for Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq deverá ser acrescentada 

esta informação. 

 
Exemplo: 
 

1 Dsc. Professor do Instituto Federal do Espírito Santo – Campus de Alegre, Caixa Postal 47, CEP: 

29500-000, Alegre-ES. E-mail:jose.joao@ifes.edu.br 

2 Dsc. Professor da Universidade Federal do Espírito Santo, Caixa Postal 16, CEP: 29500-000, 

Alegre-ES. Bolsista de Produtividade em Pesquisa do CNPq. E-mail:joao.jose@cca.ufes.br 

2 Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Agroecologia do Instituto Federal do Espírito 

Santo – Campus de Alegre, Caixa Postal 47, CEP: 29500-000, Alegre-ES. E-mail: 

aluno@gmail.com 

 

12. Figuras: arquivo no formato TIFF, com resolução mínima de 300 dpi, em preto e 

branco ou coloridas, letras e/ou números arábicos com fonte Arial 11, deve conter título 

na parte inferior, com fonte (referência). 

 

13. Tabelas: deverão ser numeradas usando algarismos arábicos; cada tabela deve 

conter título na parte superior indicando os seus componentes, não constando linhas 

verticais; formatação idêntica à do texto. 

 

14. Normas básicas para citação: 

 

14.1. A citação no texto deverá ser feita de acordo com o caso: 

 

- Citação participando do texto da frase, fora de parênteses:  

1 autor....................... [...] De acordo com Sobrenome (ano), o processo [...]  

2 autores.................... [...] De acordo com Sobrenome e Sobrenome (ano), o processo [...] 

Acima de 2 autores.... [...] De acordo com Sobrenome et al. (ano), o processo [...] 

- Citação entre parênteses ao final da frase:  

1 autor............................ [...] são eficientes (SOBRENOME, ano).  

2 autores......................... [...] são eficientes (SOBRENOME e SOBRENOME, ano). 

Acima de 2 autores......... [...] são eficientes (SOBRENOME et al., ano). 

 

14.2.  Toda citação utilizada ao longo do texto deve ser incluída na lista de referências; 

 
14.3. Não é recomendado inserir comunicação pessoal na lista de referência; 

 

mailto:renatopassos@cca.ufes.br
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14.4. As referências devem ser apresentadas prioritariamente em ordem alfabética e 

secundariamente em ordem decrescente da data da publicação; 

 
14.5. Devem apresentar os nomes de todos os autores da obra; 

 
14.6. As referências devem ser de fontes atuais e de periódicos: pelo menos 50% das 

referências devem ser dos últimos 10 anos e 50% de artigos de periódicos. 

 
14.7.  As referências, ao final do trabalho, deverão ser digitadas em espaço simples entre 

as linhas e separadas entre si por um espaço simples em branco, com texto justificado; 

 
14.8. A NBR:6023 é a normativa vigente para referências. Deverão ser seguidas, sempre 

que necessário, as instruções contidas no documento Normas para Apresentação de 

Trabalhos Acadêmicos e Científicos do Ifes (2017).  

 

Artigo de periódico 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo do artigo. Nome completo do periódico, local, 

volume, fascículo, página inicial e final, mês e ano. 

 

CAMARGO, A. P.; CAMARGO, M. B. P. Definição e esquematização das fases 

fenológicas do cafeeiro arábica nas condições tropicais do Brasil. Bragantia, v. 60, n. 1, 

p. 65-68, 2001. 

 

BICKEL, P. J.; FREEDMAN, D. A. Some asymptotic theory for the bootstrap. Annual 

Statistic, v. 9, p. 1196-1217, 1981. 

 

Capítulos de livro 

 

SOBRENOME, Prenome (autor do capítulo). Título. In: SOBRENOME, Prenome (autor da 

obra no todo). Título: subtítulo. Edição. Local: Editora, ano de publicação. Pág. inicial e 

final. 

 

CRUZ, C. D. A informática no melhoramento genético. In: NASS, L. L.; VALOIS, A. C. C.; 

MELO, I. S.; VALADARES-INGLIS, M. C. (Eds.). Recursos genéticos e melhoramento-

plantas. Rondonópolis: Fundação MT, 2001.p. 1085-1118. 

 

Dissertação e Tese 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Local, ano. nº de pág. Dissertação ou Tese 

(nome do curso ou programa) – Faculdade/Universidade, local, ano da defesa. 

 

PAIVA, E. F. F. Análise sensorial dos cafés especiais do Estado de Minas Gerais. 

Lavras, 2005. 55 f. Dissertação (Mestrado em Ciência dos Alimentos) – Universidade 

Federal de Lavras, Lavras, 2005. 

 



DIAS, L. L. C. Influência do etileno e de poliaminas sobre a morfogênese in vitro do 

maracujá (Passiflora sp.). Viçosa, 2006. 75 p. Dissertação (Mestrado em Fisiologia 

Vegetal) – Universidade Federal de Viçosa, Viçosa, 2006. 

 

OBSERVAÇÃO – EVITAR DE UTILIZAR ESSE TIPO DE CITAÇÃO. DAR 

PREFERENCIA AOS ARTIGOS ORIUNDOS DA TESE OU DISSERTAÇÃO 

 

Documento eletrônico 

 

SOBRENOME, Prenome. Título. Edição. Local: ano. Nº de pág. ou vol. (Série) (se 

houver). Disponível em: <http://...> Acesso em: dia mês(abreviado) ano. 

 

UEJO NETO, E. The coffee treveler. Disponível em: <http://coffeetraveler.net/>. Acesso 

em: nov. 2010. 

 

ESTIVILL, A.; URBANO, C. Como citar recursos eletrônicos. Disponível em: 

<http://www.ub.es/biblio/ citae-e.htm>. Acesso em: 30 mar. 1997. 

 

Livro 

 

SOBRENOME, Prenome. Título: subtítulo. Edição (caso exista). Local: Editora, ano de 

publicação. nº de pág.  

 

MATIELLO, J. B.; SANTINATO, R.; GARCIA, A. W. R.; ALMEIDA, S. R.; FERNADES, D. 

R. Cultura do café no Brasil: Novo Manual de Recomendações. Varginha: MAPA-

Procafé, 2002. 387p. 

 

DAVISON, A. C.; HINKLEY, D. V. Bootstrap methods and their application. 

Cambridge: University Press, 1997. 582p. 

 

Trabalho apresentado em congresso 

 

SOBRENOME, Prenome (autor do trabalho). Título: subtítulo. In: NOME DO 

CONGRESSO, nº., ano, local de realização. Título (da obra no todo)... Local de 

publicação: Editora, ano. Páginas inicial e final do trabalho. 

 

LOPES, J.C., FERREIRA, A.; FLORES, M. Efeitos do substrato e do condicionador de 

solo na germinação de quiabo e no desenvolvimento de plântulas. In: CONGRESSO 

BRASILEIRO DE OLERICULTURA, 42., CONGRESSO LATINO-AMERICANO DE 

HORTICULTURA, 11., 2002, Uberlândia. Resumos expandidos e palestras... Brasília: 

Embrapa, 2002. 564-565p. 

 

 

 

 

 

 

 



15. Considerações Finais: 

 

15.1. Uma vez concluídos, os capítulos deverão ser enviados para o e-mail: 

topicos.agroecologia@gmail.com 

 

15.2. Com o envio do trabalho, o(s) autor(es) leu(ram) e concordou(aram) com os termos 

deste regulamento; 

 

15.3. A submissão do capítulo não garante, de maneira automática, a publicação do 

mesmo. A Comissão Organizadora avaliará o mérito e selecionará até 25 (vinte e cinco) 

capítulos para comporem este volume do livro. Os critérios de seleção dos capítulos 

serão definidos pela Comissão Organizadoras e divulgados no site do PPGA 

(https://ppga.alegre.ifes.edu.br/); 

 

15.4. A Comissão Organizadora tomará a liberdade para realizar eventuais alterações de 

cunho gramatical ou de formatação que possam ser necessários; 

 

15.5. Caso exista a necessidade de modificações textuais que a Organização não possa 

sanar, o capítulo será devolvido ao autor responsável para que tome as devidas 

providências. Nesse caso, o autor responsável terá um prazo de cinco dias, a partir do 

envio do arquivo, via e-mail, para efetuar as alterações necessárias e devolver, via e-

mail, o capítulo para a Comissão Organizadora; 

 

15.6. A não devolução do capítulo dentro do prazo estabelecido no item 15.5 

caracterizará a desistência dos autores na publicação. No caso de o autor responsável 

necessitar de mais tempo para efetuar as correções, a solicitação deve ser enviada por e-

mail, dentro do prazo previsto, para a Comissão Organizadora. A desistência abrirá a 

possibilidade para a publicação de outro capítulo, de preferência da mesma linha de 

pesquisa do capítulo desistente, de autores diferentes; 

 

15.7. A publicação do livro será feita exclusivamente em meios eletrônicos (página do 

PPGA, Biblioteca do Ifes e Educapes); 

  

15.8. É de inteira responsabilidade dos autores e co-autores de cada capítulo que 

comporão o livro a avaliação de possível plágio, utilizando-se de ferramentas adequadas 

para tal finalidade. A Comissão Organizadora não se responsabilizará por possíveis 

casos de plágio, nem tampouco fará a verificação deste; 

 



15.9. Quaisquer situações omissas não previstas por este regulamento, bem como 

quaisquer dúvidas relacionadas à interpretação de suas disposições, serão analisadas e 

julgadas pela Comissão Organizadora. As dúvidas devem ser enviadas para: 

topicos.agroecologia@gmail.com 


