I

Da Apresentação

O Editor Chefe e Presidente do conselho Editorial da Revista Eletrônica
EntomoBrasilis, registrada sob o e-ISSN 1983-0572, prefixo DOI 10.2471, no uso
de suas atribuições legais, vem por meio deste edital tornar público a chamada
para submissão de artigos para compor o número especial sobre a Região Norte
do Brasil, a ser publicado em dezembro de 2019, com os temas:
a) Controle Biológico de Pragas
b) Manejo Integrado de Pragas

II Dos Objetivos
a) Oportunizar os pesquisadores de região Norte do Brasil, ou
pesquisadores que desenvolveram seus estudos, nesta região, com os
temas apresentados, a publicação de seus estudos em um número
especial, permitindo maior viabilidade para os aspectos temáticos,
atendidos pelo edital.

III Dos Requisitos
a) Os artigos devem ter sido desenvolvidos única e exclusivamente em
Estados da Região Norte do Brasil, por pesquisadores atuantes nesta
região ou oriundos de outras regiões, inclusive estrangeiros.
b) Os artigos não podem ter sido enviados para publicação em outra revista
científica ou outro meio de divulgação, incluindo pre-prints.
c) Os artigos podem ser uma revisão, bem fundamentadas e que sejam
relevantes para o desenvolvimento dos temas para a região Norte do
Brasil.
d) São também aceitos artigos originais, com caráter de artigo, sendo
vedada a submissão de comunicações científicas, tendo em vista que a
proposta é ampliar a rede de reconhecimentos desta região para o Brasil
e para o Mundo.
e) Todos os artigos devem ser enviados no idioma inglês preferencialmente,
podendo ser enviado em português. Os artigos submetidos em
português, quando aceitos devem ser adaptados para o idioma inglês,
antes da publicação (com as custas dos autores).
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f) A submissão é gratuita, mas a publicação terá seus valores praticados de
acordo
com
Valores
para
Publicação
disponível
em:
https://www.periodico.ebras.bio.br/valor_publicacao.aspx.
g) Os artigos deverão possuir no máximo oito figuras (imagens, fotos,
mapas) e no máximo quatro tabelas. Que não contão par a número de
páginas, uma vez que a submissão destes itens é realizada de forma
separada do original.
h) As submissões devem ser realizadas na seção Número Especial (Special
Issue), que estará disponível para todos.
i) Cada autor principal, pode submeter um artigo, mas pode participar da
coautoria de até dois artigos, no mesmo edital.
j) Artigos que não se enquadrarem na proposta do edital, poderão ser
publicados em número correntes da EntomoBrasilis, com base na fila de
publicação das pautas. Esta publicação ocorrerá com a anuência dos
autores da submissão.
k) Artigos devem possuir no mínimo 5 e no máximo 10 páginas, e devem
seguir as normas da EntomoBrasilis disponíveis no sistema de
submissão
OJS,
disponível
em
https://www.periodico.ebras.bio.br/normas_publica.aspx.

IV Do Período de Submissão e Avaliação
a) De 14 de agosto até 30 de setembro de 2019, sendo a avaliação iniciada
assim que os artigos forem submetidos, como prazo de até 72 horas para
ser encaminhadas aos editores de seção e posteriormente aos
avaliadores, em até 48 horas.
b) A previsão de avaliação dos artigos é de até 90 dias após a submissão,
podendo variar de acordo com a complexidade do assunto ou do tema
específico tratado neste ou ainda disponibilidade de avaliadores na área.

V Do Aceite dos Artigos
a) O artigo será aceito, como base nos critérios já estabelecidos pela
EntomoBrasilis, onde serão avaliados às cegas, sob o processo de Blind
Peer Review, mas podendo ficar a critério da comissão editorial poderá
ser adotado uma avaliação mais adequada ao processo.

VI Da Publicação dos Artigos
a) Os artigos serão publicados em dezembro de 2019, em um número
especial.
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VII Da Indexação dos Artigos
a) Os artigos serão indexados em todas as bases, que a EntomoBrasilis tem
indexados os artigos publicados, podendo ser acrescida outras bases a
critério da comissão editorial.
b) Todos os artigos receberão seu registro no DOI, por exemplo,
102471/ebrasilis.v12nSpec.XXX, onde XXX corresponde ao ID da
submissão do artigo.

Vassouras, 14 de agosto de 2019
William Costa Rodrigues
Editor-chefe e Presidente do Comitê Editorial
EntomoBrasilis
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