Como publicar - Normas de publicação na Educação Ambiental em
Ação
Normas atualizadas em 04 de fevereiro de 2019.
Aos interessados em colaborar com esta publicação enviando contribuições, esclarecemos que a
revista eletrônica Educação Ambiental em Ação nasceu a partir do Grupo de Educação Ambiental da
Internet – GEAI, em 2002. A revista é editada trimestralmente e é mantida pelo esforço voluntário
de cada membro da equipe, não tendo uma instituição mantenedora e financiadora. Para atender à
demanda por trabalhos e poder continuar esta ação independente, a partir de 2015 optamos por
adotar uma política de cobrança para submissão de manuscritos.
Esta publicação é feita com os recursos da internet e não possui versão impressa. Todos os volumes
anteriores estão à disposição no ambiente virtual. A revista pretende ser um instrumento para
divulgar, difundir e incentivar ações de Educação Ambiental integradas e conscientizadoras
em todos os espaços sociais que estejam dentro dos eixos temáticos descritos adiante.
Pretende mostrar o que muitas pessoas, de diferentes Estados do Brasil, e alguns estrangeiros,
pensam e fazem para a consolidação da Educação Ambiental. Por fim, pretende ser um jardim de
ideias, um solo fértil onde germinam sementes de conscientização, ação, reflexão, tolerância e
confiança na construção de um mundo melhor.

1 Como submeter um manuscrito
Manuscritos devem ser submetidos através do nosso sistema: http://www.revistaea.org/ss.php.
Antes de realizar uma submissão, certifique-se de o manuscrito foi cuidadosamente revisado
e adequado a estas normas.
Recebemos manuscritos em fluxo contínuo (manuscritos podem ser submetidos a qualquer
momento). O tempo entre a submissão e a publicação do manuscrito na revista, caso aceito, será de
no máximo 6 meses.
Taxa de submissão: R$ 200 (a partir de 10 de fevereiro de 2019). Esta é uma taxa de submissão,
portanto não será restituída caso o manuscrito seja recusado, e o pagamento da taxa não garante o
aceite do manuscrito.
Após a submissão do manuscrito e pagamento da taxa, o manuscrito será revisado e poderá ser
aceito, rejeitado, ou ao autor correspondente poderão ser solicitandas alterações ao manuscrito.
Durante o processo de publicação, o autor correspondente receberá mensagens automáticas por email do nosso sistema quando houver alguma mudança no status da submissão, ou quando alguma

ação do autor for necessária.
1.1 Casos de isenção de taxa de submissão
Exceção será feita a
A) estudantes e/ou gestores de diferentes áreas que realizam práticas de EA em diferentes
contextos (comunidades, instituições, empresas) que queiram compartilhar experiências de
Educação Ambiental (EA); bem como
B) relatos de professores que querem compartilhar suas ideias de EA.
Para esses casos, foi aberta na revista a seção “Relatos de Experiências”. Para submeter o relato, o
autor opta por enviar o manuscrito para a seção “Relatos de Experiências”, sendo que a taxa não
será cobrada, porém o manuscrito será rejeitado caso o autor não se enquadrar em (A) ou (B)
acima. No entanto, será aceito somente um Relato de Experiencia por autor por edição da
revista.

2 Determinações gerais
2.1 Língua. Serão aceitos somente trabalhos para publicação em português.
2.2 Eixos temáticos
A revista publica trabalhos que estejam relacionados com os eixos temáticos a seguir:
•

Diversidade da Educação Ambiental – abrange atividades de Educação Ambiental
aplicadas em diferentes contextos da educação formal (espaços educacionais), não-formal
(instituições em geral) e informal (família e comunidade). O eixo abrange, também, pesquisas
sobre as diferentes perspectivas da EA: conservadora, crítica, comportamental etc.

•

Educação Ambiental e Cidadania – abrange ações que representem esforços para a
melhoria de qualidade de vida de comunidades, desde o desenvolvimento de consciência
ambiental, até ações, oficinas, eventos, que mobilizem espaços educadores, instituições e
comunidades a melhorarem o seu entorno. Atividades que forneçam subsídios para uma
mudança de postura, incentivando a transformação socioambiental. Também abrange
atividades de mobilizações, campanhas, com vínculo a conscientização, responsabilidade e
integração entre humanos e ambiente, a partir de reflexões e atividades concretas.

•

Sensibilização e Educação Ambiental – abrange diferentes atividades realizadas para o
aprimoramento – ou mudança – da percepção ambiental (individual e coletiva) que promovem
a compreensão da relação dos indivíduos com o meio, tanto natural quanto construído.
Abrange, ainda, atividades que explorem, de forma sensível, a partir de dinâmicas e

reflexões, o meio como espaço educador.
•

Gestão Ambiental e Uso Racional dos Bens da Natureza – abrange experiências
relacionadas ao consumismo e a cultura do desperdício. Também abrange atividades
referentes ao aprimoramento de técnicas de produção, logística reversa, gestão ambiental,
nas mais diversas áreas e contextos.

•

Relatos de Experiências em Educação Ambiental – atividades de Educação Ambiental
aplicadas no dia a dia, em programas, em projetos, em espaços diversos, apresentando
desenvolvimento, metodologia, referências e resultados alcançados.

Leitores que estiverem em dúvida se o seu trabalho se enquadra em algum dos eixos temáticos
podem enviar uma mensagem através do link “Contato” localizado no topo da página em
http://www.revistaea.org.
2.3 Responsabilidade pelo conteúdo. Os autores são os únicos responsáveis pelas ideias
expostas em seus trabalhos, como também pela responsabilidade técnica e veracidade das
informações, dados etc, apresentados. Os editores não se responsabilizam pelo conteúdo dos textos
publicados.
2.4 Plágio. Em caso de verificação de plágio ou auto-plágio posterior à publicação, evidenciado por
editores ou por denúncia, o artigo será retirado da revista imediatamente.
2.5 Direitos autorais. Os autores estarão cedendo os direitos autorais à revista, sem quaisquer
ônus para esta, considerando seu caráter de fins não lucrativos.
2.6 Licença. Todos os artigos da revista estão sob a licença “Creative Commons BY-NC-ND”
(atribuição, não-comercial, sem derivações). Esta licença pode ser identificada por um “selo”
característico, que pode ser visto no início deste documento. Texto original da licença:
https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/.
2.7 Alterações posteriores à publicação. Não serão feitas alterações em artigos publicados na
revista, como por exemplo: trocar e-mails, corrigir nomes, alterar texto, etc. O artigo enviado será
publicado de forma definitiva.

3 Normas de Formatação
3.1 Formatos de arquivos aceitos: DOC (Word 2003-), DOCX (Word 2007+), RTF, ODT
(OpenOffice/LibreOffice).
3.2 Dimensões máximas
O manuscrito deverá ter no máximo 25000 palavras.

O tamanho máximo do arquivo é 7 MB (megabytes).
 Caso o tamanho do seu arquivo ultrapasse 7 MB, frequentente esse tamanho pode ser
bastante reduzido ao se diminuir as dimensões das figuras contidas no arquivo para no
máximo 1024 pixels de largura.
3.2 Organização do texto
O manuscrito deve ser organizado da seguinte maneira:


Título;



Informações sobre os autores: título acadêmico, nome, afiliação (obrigatórios); e-mail,
endereços para correspondência, telefone (opcionais);



Resumo (“abstract”);



Texto principal;



Referências bibliográficas.

3.3 Formatação do texto
Para o corpo principal do texto, as seguintes regras de formatação devem ser adotadas:
1. Font: Utilizar font Arial, tamanho 12.
2. Parágrafo: para todos os parágrafos do documento:
- espaçamento entre linhas: 140% (ou 1,4 linhas);
- espaço depois: 0,5 cm;
- espaço antes: 0.
3.4 Notas de rodapé
Não são permitidas notas de rodapé.
3.5 Figuras
3.5.1 Figuras devem ser inseridas no documento em forma de imagem (por exemplo, a partir de
arquivos GIF, JPG, PNG). Imagens devem ter no máximo 1024 pixels de largura.
3.5.2 Cada figura deve ser mencionada pelo menos uma vez no texto. Figuras devem ter uma
legenda abaixo, explicando a figura detalhadamente, sem que o leitor tenha que remeter ao texto
principal para entender do que se trata a figura.

3.5.3 É proibida a utilização de recursos de desenho dentro do Word (i.e., caixas de texto,
linhas, setas etc), pois o documento será convertido para HTML para publicação, e figuras
compostas utlizando recursos de desenho não são convertidas corretamente.
 Em caso da necessidade de se utilizar recursos de desenho (e.g., caixas de texto, linhas, ou
qualquer objeto gráfico), sugere-se:
1. criar a figura em um outro programa (por exemplo, PowerPoint ou Photoshop);
2. salvá-la como imagem. Recomenda-se utilizar o formato JPG para fotos e PNG para
desenhos e diagramas;
3. inserir a imagem no manuscrito.
3.7 Referências bibliográficas
A revista é flexível quanto às normas para referências bibliográficas a serem adotadas pelos autores.
Porém, o padrão adotado deve ser claro e mantido ao longo do texto. No entanto, recomenda-se
adoção das normas ABNT.
3.7.1 Endereços de Internet em referências bibliográficas
Para referências que são recursos online, os endereços de acesso (por exemplo,
http://www.exemplo.com/artigo.html) devem caber em uma linha de texto. Caso o tamanho de um
endereço seja maior que uma linha, utilize um serviço “simplificador de URL”, como o http://goo.gl ou
equivalente, e inclua o endereço fornecido por esse serviço no seu manuscrito, ao invés do
endereço original do recurso.
------Diante do exposto, não nos responsabilizaremos por assuntos que não estejam descritos nestas
normas.
Atenciosamente,
Berenice Adams, Júlio Trevisan e Sandra Barbosa
Editores responsáveis e equipe da Educação Ambiental em Ação.

