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Este edital foi desenvolvido com objetivo de guiar os 

acadêmicos, pesquisadores, professores e profissionais da 

área que desejam publicar seus estudos na forma de 

capítulo no livro FUNDAMENTOS E PRATICAS 

PEDIATRICAS E NEONATAIS. 

A Editora Pasteur possui cadastro junto à Biblioteca 

Nacional, Crossref, corpo editorial formado por doutores, 

mestres e profissionais renomados, além de números de 

ISBN e DOI em cada livro. Os e-books são 

disponibilizados gratuitamente para download no próprio 

site da editora, garantindo ampla divulgação dos estudos. 

Cumprimos todos os requisitos da CAPES para obtenção 

de classificação L3 no Qualis Livros. 

 

1. Escopo e política da proposta 

Serão bem recebidos estudos científicos originais, revisões da literatura e experiências 

profissionais e acadêmicas na área da temática FUNDAMENTOS E PRATICAS 

PEDIATRICAS E NEONATAIS de abrangência ampla, região ou mundial. 

Os trabalhos serão avaliados preferencialmente por 2 revisores da área de conhecimento, 

de instituições de ensino e/ou pesquisa nacionais e estrangeiras, de comprovada produção 

científica e experiência na área. Após as devidas correções e possíveis sugestões, o artigo será 

aceito pelo Corpo Editorial se atender aos critérios de qualidade, originalidade e rigor 

metodológico adotados pela Editora Pasteur. 

 

2. Recebimento dos estudos, pagamento e vigência do Edital 

Com a finalidade de realizar a seleção dos trabalhos é necessário a redação de um resumo 

simples (máximo de 1 página, sem limite de palavras ou caracteres) com texto corrido, sem 

parágrafos e referências bibliográficas, tamanho de letra 12, Times New Roman, espaçamento  
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simples, margens dentro do padrão (normal) e formato PDF. Nesta fase de avaliação ainda não 

é necessário incluir o nome de todos os autores. Este resumo deverá ser enviado para o e-mail 

do nosso Editor Chefe Dr. Guilherme Barroso, guilhermebarroso@ufpi.edu.br, até o dia 

31/10/2020, pois o livro será publicado no mês de novembro de 2020. 

 

APÓS O ACEITE DOS RESUMOS, os autores serão orientados nas próximas duas 

etapas: 

2.1. Taxa de publicação 

Os capítulos são divulgados gratuitamente para os leitores e temos um conjunto de 

profissionais na produção do livro (revisores, bibliotecários, editores, designer gráfico, equipe 

do jurídico e financeiro, dentro outros custos). Por conseguinte, para manutenção dos custos é 

necessário a contribuição de R$ 230,00/capítulo sem limite de autores por trabalho. Esse valor 

pode ser pago por boleto, cartão de crédito ou transferência bancária por solicitação direta para 

o e-mail atendimento@editorapasteur.com.br. Para pagamento boleto ou cartão de crédito é 

necessário informar nome completo, CPF, dia agendado para o pagamento, e-mail e título do 

trabalho aprovado. Os dados para transferência são: Banco: 290 - PagSeguro Internet S.A.; 

Agência: 0001; Número da conta: 08860183-6; Tipo: Conta de pagamento; CNPJ 

18754980/0001-83; KE CZELUSNIAK EDITORA 

 

2.2. Ficha de Autorização 

Para editoração do texto e publicação do trabalho final é necessário o envio da Ficha de 

Autorização digitada e com inserção de assinatura digital, como modelo do anexo 1. 

 

2.3. Formatação do capítulo 

O prazo final de recebimento dos capítulos formatados é 15/11/2020. O trabalho deve ser 

enviado em formato .docx dentro do modelo exigido, que será encaminhado aos autores caso o 

resumo simples seja aprovado, para o e-mail guilhermebarroso@ufpi.edu.br até a data limite 

acompanhado do Comprovante da Taxa de Publicação e Termo de Autorização (anexo ao 

modelo do capítulo). Qualquer envio após esse prazo será sumariamente desconsiderado para 

publicação, salvo autorização prévia do Editor Chefe. 

3. Dúvidas adicionais podem ser direcionadas para o e-mail do Diretor Científico ou pela 

página do Instituto Pasteur no Instagram @institutodeensinopasteur. 

mailto:atendimento@editorapasteur.com.br
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ANEXO 1 

 

 

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO DOS CAPÍTULOS 

 

Eu (Nós), 

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................

.........................................................................................................................................................  

autorizo (autorizamos) o Conselho Editorial da Editora Pasteur a publicar o capítulo intitulado 

.............................................................................................................................................  

............................................................................................................................................. no 

livro ........................................................................... e utilizá-lo em futuras divulgações. 

Afirmo (afirmamos), ainda, que o capítulo submetido é um trabalho inédito e que toda 

informação contida nele é de total responsabilidade dos autores. 

 

Assinatura(s) do(s) autor(es) e seu(s) respectivo(s) CPF(s), e-mail(s) e endereço no Instagram: 

NOME COMPLETO CPF E-MAIL PERFIL INSTAGRAM ASSINATURA 

DIGITAL 

     

     

     

     

     

 

_________________, _____ de ____________, 20___ 


