
 
 
 
 

 
INSTITUTO GEOGRÁFICO E HISTÓRICO DA BAHIA – IGHB 
EDITAL DE PUBLICAÇÃO n°003/2019 da Revista IGHB n. 115 

 
O Instituto Geográfico e Histórico da Bahia–IGHB, torna público o Edital de Publicação n°003/2019 da 
Revista IGHB n. 115,com lançamento previsto para dezembro de 2020. Os artigos enviados serão submetidos 
à apreciação de pareceristas ah doc e ao Comitê Científico da Revista. Os originais deverão ser apresentados 
em conformidade com as normas abaixo descritas. 
 
OBJETIVO  
O presente Edital visa selecionar, para publicar,artigos oriundos de estudos e pesquisas de associados e da 
comunidade baiana sobre a memória geográfica e histórico-artística-cultural da Bahia, visando difundir 
conhecimentos, que sejam relevantes para o desenvolvimento de sua população. 
 
NORMAS PARA ACEITE DE PARTICIPAÇÃO  
 

1. Autor que não tenha artigo publicado no último número da Revista nº 115/2020 
2. Preencher o Formulário de Envio do Texto,anexoao artigo de sua autoria. 
3. A Revista receberá contribuições que tratem sobre Luís Gama e de temas que versem sobre 

memória geográfica e histórico-artística-cultural da Bahia. 
4. O texto deve ser enviado à Direção de Publicação, acompanhado de um resumo do Currículo do autor; 

do resumo informativo conforme a - NBR 6028 com 150 palavras no máximo seguido do abstract e 
palavras chaves.  

5. As demais sessões da Revista terão seu conteúdo exclusivamente originado de atividades internas do 
IGHB. 

 
Quando o texto tiver ilustrações – Tabelas, figuras, gráficas e desenhos (tif ou jpg) devem ser apresentados em 
páginas separadas indicando-se no corpo do texto os locais em que devem ser inseridos, além de numerados, 
titulados e apresentar indicação das fontes que lhes correspondem. 
 
Citação – A Revista do IGHB adota o critério de autor, data, página de acordo com a NBR 10520 de 2003. As 
citações bibliográficas ou de site, inseridas no próprio texto, devem vir entre aspas ou em parágrafo com recuo 
e sem aspas, remetendo ao autor. Diferentes títulos do mesmo autor, publicados no mesmo ano, devem ser 
diferenciados adicionando-se uma letra depois da data (a, b). Quando o autor fizer parte do texto, este deve 
aparecer em letra cursiva. Exemplo: De acordo com Silva (1982, p.35), etc. Quando o autor não faz parte do 
texto, este deve aparecer ao final do parágrafo, entre parênteses e em letra maiúscula, como no exemplo a 
seguir: A pedagogia das minorias está à disposição de todos (SILVA, 1982, p.35). Para qualquer referência a 
um autor deve ser adotado igual procedimento. Deste modo, no rodapé das páginas do texto, devem constar 
apenas as notas explicativas estritamente necessárias, que devem obedecer à NBR 10520, de 2003, não 
ultrapassando três linhas. 
 
Referências – Deverão vir após parte final do texto, em ordem alfabética, a lista dos autores e das publicações 
conforme a NBR 6023 de setembro de 2003, da ABNT (Associação Brasileira de Normas Técnicas). As 
referências devem conter exclusivamente os autores e textos citados no corpo do artigo.  
 
O artigo que atender às normas acima citadas deverá, por ordem de atendimento, incluir-se na agenda de 
publicação da Revista para o planejamento editorial.  
 
INSCRIÇÕES  
Os interessados devem, no período de 20/06/2019 a 20/02/2020,encaminhar os artigos acompanhados do 
Formulário de Envio do Texto, devidamente preenchido, conforme as normas estabelecidas neste Edital, para 
o endereço: diretoria.publicacao@ighb.org.br 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO E SELEÇÃO 
Este Edital abrangerá produções científicas, técnicas, artísticas e culturais. 
Será contemplado o artigo que se enquadre nos requisitos, a saber: 

- Relevância do tema para a memória geográfica, histórica, artística e culturalda Bahia 
- Impactos nas áreas de interesse do IGHB 
- Atendimento às normas de publicação deste Edital 



 
 
 
 
 
Após a inscrição, somente os originais selecionados serão enviados para um ou mais pareceristas, desde que 
tenham sido atendidos os requisitos elencados nos itens anteriores. Ressalta-se que será garantido o anonimato 
de autores e pareceristas no processo de avaliação dos originais. Originais não contemplados por este Edital 
serão informados aos autores, e no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, após a publicação do resultado final 
deste Edital, os arquivos serão descartados. 
 
PUBLICAÇÃO  
Os textos selecionados serão publicados na Revista IGHB número 114 e será lançado em dezembro de 2020 
Os direitos autorais dos textos publicados por este Edital serão cedidos ao IGHB.  
 
CALENDÁRIO, CRONOGRAMA E INFORMAÇÕES ADICIONAIS  
Os resultados serão divulgados individualmente.  
O presente Edital obedecerá ao seguinte calendário 
 
AÇÕES DATAS 

Divulgação do Edital 20/06/2019 

Período de recebimento dos artigos 20/06/2019 a 20/02/2020 

Avaliação dos textos 21/02/2020 a 30/03/2020 

Divulgação dos resultados 06/04/2020 
 
Seleção de originais 

1. Modificações de estrutura ou de conteúdo, sugeridas pelos pareceristas, só serão incorporadas mediante 
concordância dos autores. 

2. O artigo aprovado com restrição será encaminhado para a reformulação por parte do autor. Neste caso, o 
Comitê Científico se reserva o direito de recusar o original, caso as alterações nele introduzidas não atendam à 
solicitação dos pareceristas e do Comitê Científico. 

3. O autor será comunicado sobre o processo de andamento de seu original no prazo de até trinta dias, após a 
reunião do Comitê Científico. 

4. Os artigos serão submetidos apareceristas ad hoc externos ao IGHB. Caso sejam sugeridas alterações, os 
autores serão consultados. Os originais não serão devolvidos. 
 
Orientação para a formatação dos textos 

1. O artigo deve ter a extensão de até 15 páginas A4, digitado em fonte TimesNewRoman; tamanho 12; 
entrelinhas simples; margem superior 3,5; inferior 3,0; margem direita 3,5 e margem esquerda 3,0sem 
fontes ou atributos diferentes para títulos e seções.  

2. O artigo deve conter um resumo em português com 150 palavras seguido do abstract e palavras 
chaves. 

3. Utilizar maiúsculo para título principal, e maiúsculas e minúsculas nos subtítulos das seções.  
4. Assinalar os parágrafos com um único toque de tabulação e dar enter apenas ao final do parágrafo.  

 
Os casos omissos serão resolvidos pelo Comitê Científico. 
 
Endereço para contato 
Instituto Geográfico e Histórico da Bahia-IGHB 
Av. Joana Angélica, 43 – Piedade – Salvador – Bahia  
CEP 40.050-001 
 
Maria Nadja Nunes Bittencourt 
Diretora de Publicação IGHB 
diretoria.publicacao@ighb.org.br 

  



 
 
 
 

 

INSTITUTO GEOGRAFICO E HISTÓRICO DA BAHIA - IGHB 

DIRETORIA DE PUBLICAÇÃO 
FORMULÁRIO DE ENVIO DO ARTIGO 

 

Sobre o autor 

Nome do autor  
 
 
Endereço 
 
 
Telefone 
 
 
Instituição de vinculação 

 
 
Titulação 
 
 
e-mail 
 
 
 
É sócio do IGHB 
 SIM        NÃO 
  
 
 
Título do Artigo 
 
 
Quantidade de páginas 

 
 
 

 
Declaro que assumo a legitimidade do conteúdo do artigo acima citado. 

 

 


