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Universidade Federal do Pará 

Núcleo de Meio Ambiente 

Editora Universitária NUMA/UFPA 

  

Política editorial 

A Editora: histórico e objetivo 

A Editora Universitária NUMA/UFPA foi criada em 2002 para disseminar informação ambiental, 
por meio da publicação de livros na temática ambiental, em particular na região amazônica. 

 

Linhas editoriais 

A Editora NUMA/UFPA prioriza os seguintes tipos de publicações: 

 Séries monográficas: 

Universidade e Meio Ambiente:  

- coletâneas de trabalhos científicos relacionados às linhas de pesquisa dos 
programas de pós-graduação do NUMA/UFPA (PROFIMA, PPGEDAM); 

Estudos do NUMA: 

 - dissertações de mestrado do PPGEDAM 

 Livros resultantes de teses de doutorado e dissertações de mestrado sobre as questões 
ambientais; 

 Livros resultantes de pesquisa; 

 Livros didáticos, paradidáticos, manuais, cartilhas e guias que favoreçam as atividades de 
ensino, pesquisa ou extensão na temática ambiental.  

 

Os livros poderão ser publicados em formato impresso e/ou digital.  

 

Temática 

Os temas publicados são de interesse ambiental, em particular na região amazônica, e definidos 
de acordo com as áreas de pesquisa e pós-graduação do Núcleo, aprovados pela Comissão 
Editorial: 

1. Políticas Públicas de Gestão do Ambiente;  
2. Desenvolvimento, Sociedade e Meio Ambiente; 
3. Educação Ambiental, Saberes Locais e Meio Ambiente; 
4. Gestão Ambiental de Cidades, de Áreas Rurais, da Zona Costeira, e de Áreas Especiais; 

5. Análise e Gestão de Riscos Ambientais; 

6. Governança Ambiental e Participação Social; 

7. Uso de Recursos Naturais e Políticas de Saúde; 

8. Uso e Gestão dos Recursos Hídricos; 

9. Planejamento e Gestão ambiental e o Ordenamento do Território; 

10. Mudanças Globais e Meio Ambiente; 

11. Serviços Ambientais e Desenvolvimento; 

12. Impactos Socioambientais dos Grandes Projetos; 

13. Sustentabilidade das Cidades; 
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14. Gestão de Recursos Naturais e Desenvolvimento Local. 

 

Critérios de seleção 

Requisitos para publicação: 

O idioma da publicação pode ser português, inglês, francês, espanhol ou bilíngue. 

Destinar-se a comunidade acadêmica e profissional de interesse ambiental; 

Ser uma publicação original de caráter monográfico, passível de ser editada 
eletronicamente e hospedada no servidor do NUMA/UFPA; 

Ser editada pelo NUMA/UFPA; 

No caso das coletâneas, ter, no mínimo, metade de autores externos ao NUMA/UFPA; 

 

Avaliação da publicação: 

Cada proposta de publicação será apreciada por um dos membros da Comissão Editorial, 
que tem poder para aprovar ou recusar a publicação; 

As publicações aprovadas pelos membros da Comissão Editorial deverão ser submetidas à 
autorização dos respectivos responsáveis. 

 

Forma de encaminhamento dos originais: 

O encaminhamento dos originais para submissão à publicação devem apresentar os seguintes 
requisitos, devidamente preenchidos no Formulário de submissão de originais (Anexo A): 
 
Identificação do documento: 
a) Título e subtítulo; 
b) Resumo (de até 500 caracteres), com palavras-chave; 
c) Áreas do conhecimento, baseadas no CNPq (Grande área; Área; Subárea; Especialidade).  
 
Identificação do(s) autor(es): 
a) Nome completo (indicar o autor principal); 
b) Instituição de vinculação (instituto/departamento/outro) se for o caso; 
c) Endereço completo, para correspondência; 
d) Telefone para contato; 
e) Endereço eletrônico (e-mail). 
 
Origem do documento: 

a) Se o documento originou de dissertação ou tese, indicar orientador, membros da banca 
examinadora, programa de pós-graduação e data de defesa; 
b) Caso o documento já tenha sido submetida a algum tipo de avaliação editorial anterior, 
destacar as editoras, datas e resultados. 

  
Co-edição e/ou patrocínio:  
a) Indicar se a obra poderá ser coeditada/ patrocinada. Deverá ser indicada a fonte/ instituição. 
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Comissão Editorial 

a) Constituição: 

2 docentes do NUMA/UFPA; 

4 docentes de outra instituição acadêmica; 

1 (a) Coordenador (a) de Informação Ambiental do NUMA/UFPA. 

 

O Diretor do NUMA/UFPA indicará os membros docentes do Núcleo e convidará docentes de 
outra instituição de ensino e pesquisa. 

 

O Coordenador da Comissão será escolhido por seus componentes. 

a) Finalidade: 

Estabelecer processo de avaliação dos textos submetidos à publicação; 

Estabelecer os padrões de publicação; 

Elaborar regulamento de publicação; 

Deliberar sobre a publicação dos trabalhos, propondo alterações julgadas convenientes; 

Avaliar a produção dos textos publicados. 

b) Principais funções do Coordenador: 

Presidir e convocar reuniões; 

Receber os textos e encaminhá-los aos demais membros para serem apreciados; 

Apreciar e decidir, junto com os demais membros da Comissão, os textos avaliados; 

Convidar especialistas para produção de textos julgados importantes e relevantes; 

Providenciar a avaliação do desenvolvimento do projeto e apresentar relatórios anuais. 

c) Responsabilidade dos docentes do Núcleo e de outras instituições: 

Apreciar os textos recebidos do Coordenador;  

Sugerir especialistas para produção de textos;  

Avaliar as temáticas produzidas e propor temas não contemplados;  

Colaborar com a coordenação da comissão na execução do relatório anual. 

d) Responsabilidade do (a) Coordenador (a) de Informação Ambiental: 

Apreciar os textos recebidos do Coordenador;  

Assegurar o padrão das publicações, acompanhando o processo editorial dos originais 
aceitos e avaliados; 

Manter atualizada a home-page da Editora no site do NUMA/UFPA; 

Apresentar relatórios de produção anual; 

Analisar as temáticas produzidas para subsidiar a Comissão na proposição de temas não 
contemplados. 
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Comissão Editorial: 2013 - 2014:  

Professores do NUMA/UFPA: 

Dr. Gilberto de Miranda Rocha (NUMA/UFPA) - Coordenador 

Dr. Claudio Fabian Szlafsztein (NUMA/UFPA) 

Dr. Mário Jardim (MPEG) 

Dr. Pierre Teisserenc (Universidade Paris 13, França) 

Dr. Alfredo Homma (EMBRAPA Amazônia Oriental/ CPATU) 

Dra. Ana Maria Vasconcellos (UNAMA) 

 Dra. Marise Teles Condurú (CIA/NUMA/UFPA) 

 

 

Distribuição dos exemplares: 

Especificação Quantidade 

Autores 

Coletânea = 1 para cada autor, até 3 
autores por capítulo. 
Mais de três autores, permanecerão 
3 exemplares para a autoria.  

Acervo Biblioteca NUMA/UFPA 2 

Acervos Bibliotecas UFPA  
 

20 

Intercâmbio Bibliotecas na temática ambiental 100 

Depósito Legal - Biblioteca Nacional 1 

Coleção Arquivo editora NUMA/UFPA 10 

Doações visitantes 10 

Venda 50 
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ANEXO A - Formulário de submissão de originais 

 
PROPOSTA PARA PUBLICAÇÃO 

 

IDENTIFICAÇÃO DO DOCUMENTO: 

Título: 

Subtítulo: 

Resumo (até 500 caracteres): 

 

 

Palavras-chave: 

Áreas do conhecimento, baseadas no CNPq: 

Grande área: 

Área: 

Subárea: 

Especialidade: 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) AUTOR(ES) (preencher um para cada autor, indicando o autor principal): 

Nome completo do autor: 

 

Instituição de vinculação (instituto/departamento/outro): 

 

Endereço completo, para correspondência: 

 

Telefone para contato: 

 

Endereço eletrônico (e-mail): 

 

Currículo resumido (até 1.000 caracteres): 

 

 

 

IDENTIFICAÇÃO DO(S) ORGANIZADOR(ES), COORDENADOR(ES) (preencher um para cada 

autor/organizador, indicando a sequência de apresentação no livro: 

Nome completo do autor/organizador: 

 

Instituição de vinculação (instituto/departamento/outro): 

 

Endereço completo, para correspondência: 

 

Telefone para contato: 

 

Endereço eletrônico (e-mail): 

 

Currículo resumido (até 1.000 caracteres): 
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ORIGEM DO DOCUMENTO: 

Se o documento originou de dissertação ou tese, indicar: 

Orientador: 

Membros da banca examinadora: 

Programa de pós-graduação: 

Data de defesa: 

Caso o documento já tenha sido submetido a algum tipo de avaliação editorial anterior, 

destacar: 

Editoras: 

Datas: 

Resultados: 

 

 

CO-EDIÇÃO E/OU PATROCÍNIO:  

Caso a obra seja coeditada/ patrocinada, indicar: 

Fonte/ Instituição de apoio: 

 

 

 

Declaro estar ciente e de acordo com as Normas para Publicação da Editora NUMA/UFPA, da 

Universidade Federal do Pará, não apresentado o presente texto simultaneamente em outra publicação. 

 

 

(cidade) __________ de ________ de _____. 

 

 

 

Nome legível e assinatura 

 

 


