
 

   
 

<Título da Edição Especial> 
 

Proponentes 

 

 

<Nome do Proponente 1> 

Email: <email do proponente 1> 

<Instituição de Ensino Superior do proponente 1> 

Link do lattes: <Link do lattes do proponente 1> 

 

<Nome do Proponente 2> 

Email: <email do proponente 2> 

<Instituição de Ensino Superior do proponente 2> 

Link do lattes: <Link do lattes do proponente 2> 

 

<Nome do Proponente 3> 

Email: <email do proponente 3> 

<Instituição de Ensino Superior do proponente 3> 

Link do lattes: <Link do lattes do proponente 3> 

 

… 

 

<Nome do Proponente n> 

Email: <email do proponente n> 

<Instituição de Ensino Superior do proponente n> 

Link do lattes: <Link do lattes do proponente n> 

Objetivo desta edição especial 

 

Descreva aqui os objetivos e escopo da chamada especial: um resumo de 500 palavras 

explicando o escopo e o significado do tema proposto. 

 

<Escopo e significado do tema proposto> 



 

   
 

Cronograma 

Considere o tempo de preparação dos trabalhos para a data limite de submissão dos artigos 

para a edição especial 

 

O processo de avaliação por pares poderá até durar até duas rodadas de revisões, estima-

se aproximadamente 3 meses para completar o processo de revisão por pares. 

 

O processo de publicação pode demorar aproximadamente 3 meses. 

 

Submissões no sistema da revista: <data de submissão> 

 

Notificação da Decisão Final: <data da notificação da decisão final> 

 

Publicação: <data da publicação> 

Lista inicial de trabalhos convidados 

Solicitamos aos autores indicarem uma lista de artigos a serem publicados pela edição 

especial, ou, indiquem o volume de artigos que irão ser aceitos para publicação.  

 

Espera-se um mínimo de 10 artigos a serem submetidos para a edição especial. 

 

No caso da indicação dos artigos, sugerimos seguir o seguinte modelo: 

 

Trabalho #1 

 

<Título do trabalho 1>:  

 

<Nome dos autores (instituição) do trabalho 1>:  

 

<Resumo do trabalho 1>:   

 

 

Trabalho #2 

 

<Título do trabalho 2>:  

 

<Nome dos autores (instituição) do trabalho 2>:  

 

<Resumo do trabalho 2>:   

 



 

   
 

… 

 

Trabalho #n 

 

<Título do trabalho n>:  

 

<Nome dos autores (instituição) do trabalho n>:  

 

<Resumo do trabalho n>:   

 

 

Lista inicial de revisores 

O Processo de revisão deve ser realizado por ao menos 3 revisores. Sugerimos aos 

proponentes que considerem uma margem de ao menos dois artigos por revisor.  

 

<Nome do Revisor 1 com instituição> 

<Link para o Lattes> 

 

<Nome do Revisor 2  com instituição> 

<Link para o Lattes> 

 

... 

 

<Nome do Revisor n  com instituição> 

<Link para o Lattes> 

 

 

 

Qualquer dúvida, enviar mensagem para semiaridodevisu@ifsertao-pe.edu.br 
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