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CHAMADA PARA SUBMISSÃO DE CAPÍTULO DE LIVRO 
 
Chamada para submissão de capítulos de livro do Grupo de Pesquisa Bricolagem Esporte Clube, 
Instituto de Educação, Universidade Federal do Rio Grande 
 

A comissão de organização do livro “FURGTEBÓIS: O FUTEBOL NA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DO RIO GRANDE (FURG) - Como tem sido retratado o futebol na FURG?” (referido 

como “o livro” em diante) torna pública a chamada para submissão de capítulos. 

A presente chamada destina-se a orientar a submissão de capítulos ao livro. Autores/as de 

pesquisas que abordaram o futebol em qualquer de suas manifestações, a partir de olhares de diferentes 

áreas, de acordo com as mais diversas abordagens teórico-metodológicas, no contexto da FURG, 

estudantes de graduação e pós-graduação, professores/as, pesquisadores/as e colaboradores/as estão 

convidados a submeter à comissão de organização do livro, textos oriundos de suas pesquisas. São bem-

vindos capítulos originários de atividades de extensão, ensino ou outras manifestações ocorridas no 

contexto da Universidade. 

Os capítulos serão selecionados de acordo com as regras estabelecidas na presente chamada. O 

livro se trata de uma publicação destinada a estimular a divulgação dos trabalhos realizados no contexto 

da FURG, no formato de capítulo sobre o tema FUTEBÓIS. O livro objetiva a divulgação do 

conhecimento acadêmico, produzido e compartilhado na instituição, para toda a sociedade e, em especial, 

para os profissionais e acadêmicos da área que possam ser favorecidos com as informações publicadas. 

Pretende-se, com a publicação, cultivar a difusão e a democratização do acesso ao conhecimento 

produzido na Universidade, fomentando e dando sustentação ao ensino, à pesquisa e à extensão. 

Os textos deverão ser submetidos na forma de capítulos de livro, os quais devem ser trabalhos 

autorais contendo dados de pesquisa, aplicações do tema apresentado e pesquisa bibliográfica que 

fundamente o tema abordado. Os trabalhos serão submetidos à avaliação de, no mínimo, 2 (dois) 

pareceristas selecionados pela comissão de organização, que irá culminar na recomendação (com ou sem 

modificações obrigatórias) ou rejeição da publicação. A avaliação será feita às cegas, para certificação do 

anonimato dos autores e pareceristas. 



O arquivo deve estar digitado no programa Microsoft Word (versão mais atual), utilizando-se a 

fonte Arial; corpo 11; espaço entre linhas 1,5; alinhamento justificado; sendo 3 cm nas margens esquerda 

e superior e 2 cm nas margens direita e inferior, em tamanho A4; com títulos em negrito, maiúsculo e 

alinhamento à esquerda; e subtítulos com a primeira letra em maiúsculo e demais minúsculas, em negrito, 

com alinhamento à esquerda. Citações ao longo do texto obedecer às normas de formatação da ABNT. A 

primeira folha deve conter o Título original do capítulo, identificação dos autores com nome, endereço, 

telefone e e-mail para contato, cargo/função e instituição a que está vinculado e resumo. A partir da 

segunda folha deve conter apenas o título, o resumo e, na sequencia, o texto do capítulo.  O capítulo 

deverá ter no máximo 5.000 (cinco mil) palavras, no total, contando todos os elementos do texto. As 

Ilustrações (figuras, gráficos, tabelas, etc...) deverão ser ajustadas na página. Será admitido o uso de 

imagens e as respectivas legendas, desde que citadas as referências de autoria e instituição detentora. 

Todas as imagens, como fotos de pessoas e obras de arte, e quaisquer outras que sejam passíveis de 

direitos autorais e de outrem devem ter AUTORIZAÇÃO de publicação dos respectivos autores ou 

detentores de direitos, anexada ao capítulo entregue. O texto deve conter as figuras, legendas e indicação 

da fonte em seu respectivo lugar. É necessário que sejam gravadas, também, em um arquivo separado do 

texto, com extensões “TIF” ou “JPG” e resolução acima de 300 DPI. Não serão aceitas imagens nos 

formatos GIF ou JPG (como as obtidas na Internet). Também não serão aceitas imagens de câmaras 

digitais amadoras que não tenham resolução compatível com os detalhes explicitados nesta chamada. As 

ilustrações devem ser numeradas sequencialmente e referenciadas no texto em local apropriado, deixando 

pelo menos um espaço simples acima e abaixo de cada uma. As referências deverão ser apresentadas ao 

final do capítulo e devem obedecer às normas de formatação da ABNT. Os casos omissos e as situações 

não previstas nesta chamada serão avaliados pela comissão de organização.  

 

Linha de tempo da produção do livro 

 

- Publicização da chamada: 03/2019 

- Entrega titulo e resumo: 05/2019 

- Entrega dos capítulos para revisão/modificações: 08/2019 

- Entrega final: 11/2019 

- Submissão do livro à editora: 2020 

 

Obs.: A comissão de organização do livro divulgará aos participantes, ao longo do processo de 

produção, resultados das tratativas com a editora contatada. 

 

Informações: billygraeff@furg.br 


