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CHAMADA DE ARTIGOS PARA LIVRO COLETÂNEA: "VIVER ENTRE ÁGUAS 

DOCES E SALGADAS... AS CIDADES EM AÇÃO/REAÇÃO". 

 

É com imenso prazer que venho convidá-los (las)  para construirmos  juntos este 

livro coletivo. De antemão, ficaremos lisonjeados e honrados ao  aceitarem nosso convite. 

Este projeto é mais uma iniciativa editorial (organização/publicação) da Dra. 

Gercinair Silvério Gandara do Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD)/Coordenação 

de Aprefeiçoamente de Nivel Superior/ (CAPES)/ Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

Universidade Estadual de Goiás (UEG). 

Estamos à procura de contribuições relativas às temáticas de História Ambiental, 

as quais considero fascinante e se insere nas perspectivas de abordagens no trabalho de 

pesquisa que desenvolvo no Pós-Doutorado. A proposta será reunir reflexões sobre  Rios, 

Cidades, Águas, Ecossistema, Patrimônio,  Restauração Ambiental, dentre outros. 

O prazo para recebimento de artigos  será até fim do mês de novembro. O número de 

páginas deverá  ser no mínimo de 10 páginas  no  máximo de 25 páginas. 

  

Desde já meus cordiais agradecimentos. 

 

Att, 
Profa. Dra. Gercinair Silvério Gandara (gercinair@msn.com) (62) 3877 6103 

Universidade Estadual de Goiás/Unidade Pires do Rio. (64) 3461-2267 /3461 2031 

Posdoutoranda do Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD)/Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal 

de Nivel Superior-CAPES/Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. (62) 
3521 13 42/ 3521 1033 Goiânia-GO/ Brasil 

 

Quanto as normas da publicação: 
       O título deverá vir em caixa alta e negrito, logo abaixo alinhado à direita nome do autor, instituição a que 
se vincula e e-mail  

       Os artigos deverão ser digitados com letra Time New Roman 12, espaço 1.5, .  

       As notas explicativas deverão ser mantidas o mínimo possível e serem colocadas ao pé da página;  

       As citações deverão ser feitas no corpo do texto pelo sistema autor data e página. Exemplo: (SALIBA: 

2002, p. 303)  
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       As citações acima de três linhas, deverão ser colocadas 4 cm à esq., letra 10, e vir acompanhadas da 

referência. Exemplo: (BRASIL: 2009, p. 28)  

       Todas as citações do texto deverão ser elencadas nas “Referências Bibliográficas”, em ordem alfabética, 

com dados completos de acordo com as normas da ABNT – Associação Brasileira de Normas Técnicas, cf. 

NBR 6023. Ex:  

       Livro: SALIBA, Elias Thomé. Raízes do Riso: a representação humorística na história brasileira: da Belle 

Époque aos primeiros tempos do Radio. São Paulo: Companhia das Letras, 2002.  

       Capítulo: ALBERTI, Verena. Histórias dentro da História. In: PINSKY, C. B. (org.) Fontes Históricas. 

2ed. São Paulo: Contexto, 2006. p. 155- 202.  
       Artigo de periódico: VECCHIONI, Roberto. textos em História.  Revista da POSHIS/UnB, v. 7, n. 8, p. 

203- 216, jan/jun. 2002.  

Somente deverá constar nas referências  autores citados no texto. 

As notas de rodapé deverão ter um caráter informativo/complementar. A indicação de autores nessas 

notas também deve seguir o modelo autor/data, exemplificado acima. A referência completa deverá constar 

apenas nas Referências Bibliográficas 

 A adequação às normas expostas, bem como revisão gramatical, a organizadora da coletânea 

encaminhará para os profissinoais que efetuarão as devidas correções.  

Os casos não previstos nestas normas serão apreciados pela comissão organizadora. 

 

 
 

 

 

 

 

Dear Colleagues and Dear Authors, 

 

It is of my utmost honour and pleasure to invite you to „build‟ together this collective 

book. We shall be delighted with your kind participation.  

This project is another organized, publishing initiative of Dr. Gercinair Silvério 

Gandara of the National Programme for Doctoralship and Postdoctoralship (PNPD); Higher 

Level Improvement Coordination (CAPES), Federal University of Góias (UFG) and State 

University of Góias (UEG).  

We are looking for contributions related to Environmental History themes which I 

consider utterly fascinating and whose purposes are within the approaches of the research of 

my Postdoctoralship. One is kindly invited to reflect upon Rivers, Cities, Water, 

Ecosystems, Heritage and Environmental Restoration. 

The deadline for sending the articles is by the end of this November. The articles 

should have no less than 10 pages or exceed 25 pages. 

To all the fierce ones that decide to join me in this intellectual adventure, my great 

appreciation and thanks.  

 

Best Regards, 

 
Profa. Dra. Gercinair Silvério Gandara (gercinair@msn.com) (62) 3877 6103 

Universidade Estadual de Goiás/Unidade Pires do Rio. (64) 3461-2267 /3461 2031 

Posdooutoranda do Programa Nacional de Pós Doutorado (PNPD)/Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nivel Superior-CAPES/Programa de Pós-Graduação em História da Universidade Federal de Goiás. 

(62) 3521 13 42/ 3521 1033 Goiânia-GO/ Brasil 

 

GUIDELINES: 
Title – at a high box and in bold, followed beneath and aligned on the right, the contributor‟s name, 

affiliation and contact e-mail; 

Font – Times New Roman, 12; 1.5 spaced; 

 
Explanatory notes – should be reduced to the minimum possible and placed next to the page; 
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Quoting: 

-  Quotes should be within the text referencing author, date and page: e.g. (SALIBA: 20002, p. 303) 
 – Quotes above three lines should be placed 4 cm, size 10, to the left and have the proper references, 

e.g. (BRASIL: 2009, p. 28); 

 
All the quotes must be indexed at the „Bibliographic References‟ in alphabetic order according to 

ABNT norms: Brazilian Association for Technical Norms, cf. NBR 6023  

e.g.: 

Book: SALIBA, Elias Thomé. Roots of Laughter: the humoristic representation on the Brazilian 
History: From the Belle Époque to the beginning of Radio Broadcasting. São Paulo: Companhia das 

Letras 2002. 

Chapter: ALBERTI, Verena. Histories inside History. In:…… 
Journal article (amiga se for jornal mesmo, coloca newspaper)….. 

 

Only authors quoted in the texts may be on the References 
 

Footnotes should add an informative complementary plus. The same norms apply: author/date. The 

full reference must be placed at the Bibliographic References. 

Grammar, norms and content revision are to be done by referee. 

 


