
EDITAL GERAL PARA SUBMISSÕES DE ARTIGO EM FLUXO CONTÍNUO PARA 

COLETÂNEAS DA EDITORA BRAZIL PUBLISHING 

 

A Editora Brazil Publishing informa à Comunidade Acadêmica que a partir deste 

momento receberá, EM FLUXO CONTÍNUO, originais para suas coletâneas em formato 

impresso e digital, COM CUSTOS AOS AUTORES, que gozarão dos seguintes deveres e 

direitos: 

 

1. DA INSCRIÇÃO: 

1.1. A partir de 2020, a Editora Brazil Publishing abre espaço a autores 

acadêmicos para que publiquem seus artigos em nossas coletâneas nas 

disciplinas de Educação, História e Direito. 

1.2. A obra deve ser de autoria individual ou coletiva – neste caso, de acordo 

com a orientação da Agência Brasileira de ISBN, poderão ter, no máximo, três 

autores. 

1.3. Caso a obra seja originada de dissertação ou tese acadêmica, pede-se 

maior cuidado com auto plágio e, por isso, recomenda-se a publicação em 

formato de livro, conforme definição da norma ABNT 6029. Para tal empresa, 

favor entrar em contato com: contato@aeditora.com.br 

1.4. A submissão deverá vir acompanhada dos seguintes documentos e 

enviadas para o email: contato@aeditora.com.br 

a) Proposta de publicação, conforme modelo disponível no site da 

http://aeditora.com.br/coletaneas devidamente preenchido pelos 

autores; 

b) Arquivo digital da obra, sem identificação de autor(es), para avaliação 

dos pareceristas, em formato Word (.doc ou .docx) ou Libre Office 

(.odt). 

2. FORMATAÇÃO: 

2.1. O texto deve ser enviado seguindo os seguintes preceitos: 

a) Folha A4; 

b) Fonte: Times New Roman, tamanho 12, justificada; 

c) Margens: esquerda e superior 3 cm; direita e inferior 2 cm; 

d) Tamanho: 10 a 15 páginas; 

e) Citações justificadas, com margem de 4 cm à direita; 

f) Espaçamento 1,5. 

g) Deve ser munido de um RESUMO e um ABSTRACT de, no máximo, 300 

palavras; cada qual com entre 3 a 5 PALAVRAS-CHAVE. 
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3. PROCESSO DE AVALIAÇÃO E PUBLICAÇÃO: 

3.1. Inicialmente, a obra será analisada para conferir se o texto se adequa aos 

itens acima descritos; caso contrário, o autor(es) serão informados da 

necessidade de readequação; 

3.2. A segunda etapa será seu envio aos pareceristas, especialistas nos 

assunto; 

3.3. Sendo necessário, será enviado ao autor(es) sugestões para 

modificações, adequações, etc. 

3.4. Após esta etapa, o trabalho será enviado à editoração; 

3.5. Por fim, a coletânea será publicada no site da Editora Brazil Publishing, de 

forma gratuita e aberta ao público, e em versão impressa, física, que cada 

autor terá o direito de receber 2 exemplares. 

4. INDEXAÇÃO, DIREITOS E CUSTOS: 

4.1. O autor terá o seu direito autoral preservado; 

4.2. Sua obra será indexada tanto em ISBN quanto em DOI; 

4.3. Garantimos os maiores estratos da qualificação CAPES para 

livros/coletâneas; 

4.4. O livro ficará disponível no site da editora, mas estará passível de busca 

em todos os grandes sistemas de busca da internet, garantindo que o autor 

seja ENCONTRADO, LIDO E CITADO. 

4.5. Cada artigo terá o investimento de 180 reais por parte do autor (se feito 

em mais de um coautor, estes custos podem ser divididos entre si como bem 

desejarem). 

5. INFORMES GERAIS: 

5.1. É permitido a publicação de mais de um artigo na coletânea, caso 

aprovados; 

5.2. Imagens são permitidas, desde que em preto e branco, com dimensão 

mínima de 5x5 cm, em formato JPG, PNG ou TIFF; 

5.3. Previsão de publicação:  

a) 20 dias para avaliação do artigo recebido; 

b) 10 dias para a correção por parte do autor; 

c) Em torno de 60 dias para a publicação da coletânea, após a assinatura 

do contrato de todos os autores de capítulos. 

5.4. Há a possibilidade de prorrogação do prazo de chamadas; 

5.5. O pagamento deve ser feito em até 10 dias da assinatura do contrato. 

 

Curitiba, 30 de janeiro de 2020 

Brazil Publishing. 


