
PROGRAMA DE DOUTORADO MULTI-INSTITUCIONAL E 
MULTIDISCIPLINAR EM DIFUSÃO DO CONHECIMENTO 

Chamada de capítulos do livro "Agrobiodiversidade, Segurança 
Alimentar e Tecnologias Sociais" 

 

Encontra-se aberta a chamada de capítulos do livro " Agrobiodiversidade, Segurança 

Alimentar e Tecnologias Sociais ", que será publicado em 2020 pela Editora da UFBA 

(EDUFBA).  

Resumo 

A provocação da temática presente nesta proposta de livro adveio das inquietações das vertentes 
que envolvem a ação do conhecimento humano na melhoria da condição social. Sendo assim, 
a agrobiodiversidade, a segurança alimentar e as tecnologias sociais fazem parte de um eixo 
instigante, visando propor reflexões acerca da utilização responsável e sustentável dos recursos 
naturais de modo igualitário, com um olhar sensível nas práticas de redução da insegurança 
alimentar, que se faz através das tecnologias sociais, fomentando geração de emprego e de 
renda, com aplicação de know-how, enfocando a transformação de contextos plurais e melhorias 
das diversas realidades, instrumentalizando comunidades, com o foco em si, para a melhoria de 
todos os partícipes, de forma a dialogarem entre si e decidam qual a melhor forma de 
crescimento social, econômico, político e cultural de cada ser envolvido. 

Sobre os textos 

Os textos podem ser apresentados individualmente, em parceria com outros professores, 
orientandos atuais ou egressos. O número máximo de autores por capítulo é de três (3). É 
necessário que, pelo menos, um dos autores seja professor do DMMDC. 

É necessário pensar a temática da Agrobiodiversidade, Segurança Alimentar e Tecnologias 

Sociais em relação a uma das três partes que irão compor a publicação: 

1. Conceitos e Contextos Atuais das temáticas; 
2. Conhecimento, Informação, Comunicação e Difusão: novos desafios; 
3. Tecnologias Sociais na Atualidade: Políticas Públicas e Acesso; Fomento e Geração 

de Emprego e Renda. 

Prazos 

1. Aviso de interesse na publicação e resumo do capítulo – Data limite 10-12-2019; 
2. Entrega do capítulo finalizado. Data limite 20-12-2019. 

Os textos deverão ser enviados para o e-mail: simone.montes@enova.educacao.ba.gov.br  

Simone Montes  

 

 



INSTRUÇÕES GERAIS – FORMATAÇÃO 

 

1. Salve o arquivo a ser enviado para (simone.montes@enova.educacao.ba.gov.br) com o 
nome dos autores; 

2. Use esse word como arquivo para digitar ou acoplar seu artigo;  
3. O Capítulo ter no mínimo 10 páginas e máximo, 12 páginas, incluindo as referências; 
4. Evitar, ao máximo, nota de rodapé; 
5. Seu texto pode ser de revisão bibliográfica ou resultado de pesquisa de campo; 
6. Adeque seu artigo para o formato de capítulo de livro, substituindo as informações nos 

tópicos indicados abaixo, obedecendo fontes, tamanho de letra e espaçamentos 
(observar modelo de escrita e citações)  

7. Fonte: tahoma tamanho 12, espaçamento simples, 6pt; 
8. Título em negrito 14 e subtítulo (sem negrito) 12;  
9. Seções em minúsculo e negrito. Evite usar subseções;  
10. O capítulo deve ter a coautoria do orientador e coorientador, quando convier; 
11. Procure atender ao número de páginas e evite imagens, se houver não serão coloridas; 
12. Não esqueça as referências; 
13. Citações recuadas começam no espaçamento 2 cm e tamanho 10; 
14. Deve trazer após o minicurrículo um breve resumo atrativo do capítulo; 
15. Trazer um minicurrículo dos autores do artigo. 
16. Apresentar antes do minicurrículo a resposta para as questões que a editora vai exigir: 

 

Deletar o que está acima antes de enviar 

 

CURRÍCULO DOS AUTORES  

 

Colocar o nome de todos os autores e preencher os dados abaixo, pois é exigência da 
editora para publicar. 

 

Dados do(a) autor(a) 1,2,3:  

Nome completo:  

Nome para publicação:  

CPF:  

Endereço: rua, avenida, etc, n°– CEP – cidade/estado. 

Tel. Fixo: (ddd)                                   Tel. Celular/Whatsapp: (ddd)  

Currículo Lattes:  

E-mail:  

 

Exemplo (cada autor deverá trazer o seu minicurrículo): 



 

CLÍCIA MARIA DE JESUS BENEVIDES 

 

Pós-Doc em Química Analítica (UP-Porto-Portugal); Doutora em Química Analítica (UFBA); 
Mestre em Nutrição (UFBA); Especialista em Controle de Qualidade dos alimentos 
(UFBA);  Especialista em Metodologia do Ensino (UEFS); Graduada em Engenharia dos 
Alimentos (UFV). Professora Plena da área de Tecnologia de Alimentos DCV-UNEB. 
Coordenadora do curso de Especialização em Gestão em  Saúde-EAD-UNEB; vice-
coordenadora do Grupo de Pesquisa em Alimentos e Nutrição (GPAN), pesquisadora. 
Docente permanente do Programa de Pós Graduação no Doutorado Multi-Institucional e 
Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento (DMMDC). Áreas de atuação e interesse: 
Segurança alimentar e nutricional, tecnologias sociais, desenvolvimento de novos produtos 
alimentícios e afins. 

E-mail: cbenevides@uneb.br  

  

 

 

RESUMO DO CAPÍTULO PARA O APRESENTADOR DO LIVRO E DIVULGAÇÃO DA 
EDITORA 

 

Apresente um resumo de no mínimo 5 e no máximo 10 linhas sobre o seu capítulo, como 
fazemos em um artigo, trazendo o tema, objeto, problema, justificativa, método e resultado. 
Pode usar uma linguagem mais poética.  

Atenção: deixe o espaço que sobrar em branco até chegar na próxima 
página. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



TITULO DO CAPÍTULO: SUBTÍTULO SE HOUVER 

 

 

Nome completo do autor1  

Nome completo do autor2 

Nome completo do autor3 

 

 

Introdução (1 lauda) 

 

Na introdução faz-se uma apresentação contextualizando o lócus de onde nasce o 
problema, organizando o texto de forma encadeada. Apresentar o tema baseado na 
identificação de PROBLEMA. Como definir um Problema DE PESQUISA? O problema 
apresenta as categorias de análise.  

De modo geral, a introdução deve apresentar: a) o assunto objeto de estudo; b) o 
ponto de vista sob o qual o assunto foi abordado; c) trabalhos anteriores que abordam o 
mesmo tema; d) as justificativas que levaram a escolha do tema, o problema de pesquisa, a 
hipótese de estudo, o objetivo pretendido, o método proposto, a razão de escolha do 
método e principais resultados (caso haja). 

 

Desenvolvimento (entre 7 e 9 laudas) 

 

Parte principal e mais extensa do trabalho, deve apresentar a fundamentação teórica, 
a metodologia, os resultados e a discussão. 

Concepções, abordagens sobre o tema – escreve-se convidando teóricos, dados, 
informações, falas e posicionamento crítico-reflexivo do(a) autor(a), auto-justificando a 
escolha. 

Descrição do caminho percorrido – apresenta-se base(s) epistemológica(s), 
abordagens, método(s), instrumentos de coletas de dados e informações, caracterização do 
“objeto”, definição de “sujeitos”. 

Apresentação de resultado – “achados” encontrados correlacionado com as bases 
teóricas escolhidas. 

 

Conclusão (1 lauda) 

 



 

Refere-se ao construto do texto do inicio ao fim. Acrescentar sugestões, dar 
encaminhamentos, proposições. Lembrar que considerações finais e conclusão não são 
sinônimas. a) A conclusão deve responder às questões da pesquisa, correspondentes aos 
objetivos e hipóteses; b) deve ser breve podendo apresentar recomendações e sugestões 
para trabalhos futuros; c) para artigos de revisão deve-se excluir material, método e 
resultados. 

Referências 

 

ABNT. NBR 6023: informação e documentação: artigo em publicação periódica científica 
impressa: apresentação. Rio de Janeiro, 2018. 

AUTOR, Relatório final de projetos de pesquisa: modelo de apresentação de artigo 
científico. Disponível em:<http://www.cav.udesc.br/anexoI.doc.> Acesso em: 03 dez. 2003. 

 

 

ANEXOS  

(deletar antes de enviar) 

 

MODELO DE CITAÇÕES 

 

Recuada  (tamanho 10, espaço simples, 2cm afastada da margem, nunca cortar 
citação entre uma página e outra) 

 

Desde os idos mais remotos da humanidade, mesmo nas sociedades mais primitivas 
ou mesmo entre os animais, a busca pelo alívio da dor e pela cura das doenças sempre foi 
tentada. 

 
Entretanto, a história demonstra que a sociedade, ao adquirir algum grau de 
desenvolvimento, conhecendo melhor o organismo, suas enfermidades e tratamentos, 
trata de normatizar a formação dos médicos e disciplinar o exercício da Medicina (SOUZA, 
2001, p. 39) 

 
 
No interior do texto (conforme modelo abaixo e usar [...] se for cortar a 
citação). 

 
 
No entanto, “[...] se queremos que a democracia produza legislação e decisões 

políticas justas, o valor equitativo das liberdades políticas deve ser garantido, vai 
precisamente nessa mesma direção” (RAWLS, 2003, p. 210). Assim, devemos observar 



que a garantia do direito perpassa pelo conhecimento dele. 
 

 

EXEMPLOS DE ELEMENTOS DE APOIO AO TEXTO 

 
EXEMPLO DE QUADRO 

 
        Quadro 1 – Níveis do trabalho monográfico 

Nível 
acadêmico Subnível Título 

Trabalho monográfico 
Escrito Apresentação 

Graduação Não há Bacharel 
Licenciado 

Obrigatório Obrigatório 

Pós-Graduação 
Lato sensu 
Especialização 
 

Especialista Obrigatório Facultativo 

        Fonte: Silveira (2012, p. 30) 
 

EXEMPLO DE GRÁFICO 

 
                                    Gráfico 1 – Faixa etária 

 
                                             Fonte: da pesquisa (2007) 

 
EXEMPLO DE FIGURA 

 
                      Figura 1 – Hierarquia das necessidades humanas 
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                          Fonte: Chiavenato (1994, p. 170) 
 

Atenção: jamais cortar quadros, gráficos, citações ou tabelas.  

 

EXEMPLO DE TABELA   

 
         Tabela 1 – Atitudes perante os direitos civis 

RESULTADOS FAVORÁVEIS 
AOS DIREITOS CIVIS 

 
CLASSE MÉDIA 

CLASSE TRABALHADORA 

N % N % 
ALTO 11 55 15 75 
MÉDIO 6 30 3 15 
BAIXO 3 15 2 10 
TOTAL 20 100 20 100 

          Fonte: Mazzini (2006, p. 75)  
 
É importante salientar que a fonte da tabela deve ser apresentada rente à sua margem 
esquerda, conforme recomendação do IBGE (1993). 
 

 

Os textos deverão ser encaminhados para o e-mail: cbenevides@uneb.br 

 


