
 

CHAMADA PÚBLICA DE ARTIGOS PARA A PRIMEIRA EDIÇÃO DA REVISTA CIENTÍFICA 

TRILHAS DA MIGRAÇÃO - EDITAL 001/2022 

Por meio deste edital, o Centro de Apoio e Pastoral do Migrante (CAMI) faz chamada pública 

para submissão de artigos científicos para a composição da 1ª edição da Revista Científica 

Trilhas da Migração. Os temas a serem tratados nos artigos deverão abranger as áreas da 

mobilidade humana e questões correlatas, entre outros: trabalho escravo contemporâneo no 

contexto urbano e rural, trabalho infantil, meio ambiente, migrações forçadas, saúde, relações 

de gênero, tráfico de pessoas, arquitetura, saneamento e urbanismo, educação e cidadania, 

documentação, acolhimento e inclusão, legislação, discriminação e xenofobia, processos sócio-

religiosos de migrantes, e a organização política e cultural de migrantes 

Os artigos deverão seguir a seguinte formatação:  

1. Os textos deverão ser inéditos, não tendo sido publicados de forma impressa ou eletrônica. 
A comprovação de ineditismo é de responsabilidade dos autor(es); 

2. Serão aceitos artigos submetidos em Português, Inglês e Espanhol. Uma vez aprovados, 
para que sejam publicados, os artigos deverão passar por revisor da Revista para ajustes finais; 

3. Para a redação e apresentação do texto é requerida a sua adequação às normas da ABNT. 
Site: https://www.normasabnt.org/  

4. Após o título do trabalho (que deve estar em letra maiúscula), na linha seguinte, é necessário 
conter o nome do autor ou dos autores, e-mail e Instituição de origem; 

5. A classificação do Artigo deverá contemplar as seguintes dimensões: Modelo/Teoria Inédita; 
Pesquisa de Campo / Empírica / Aplicações Práticas; Estudo de Caso e de Ensino; Entrevista 
(“Dedo de Prosa”); Relatos de Experiências; Depoimentos: Análise Descritiva e Crítica; 
Pesquisa Bibliográfica/ Documental; 

6. Na primeira página do artigo deverá conter título (centralizado e em negrito, letra maiúscula), 
resumo, palavras-chave e abstract, keywords, e logo em seguida a introdução. Os tópicos 
deverão estar em negrito e em letra maiúscula, alinhado à esquerda; Os textos deverão 
apresentar um resumo de até 300 (trezentas) palavras e 3 (três) a 5 (cinco) palavras-chave, 
separadas por ponto e vírgula e iniciadas com letra maiúscula; 

7. Para garantir a integridade da avaliação duplo cega (double blind review) por pares, os 
nomes dos autores serão retirados do corpo do texto, do/s pareceristas a autoria do trabalho, 
durante o processo de avaliação; 

8. Os autores precisam apresentar claramente as ideias, incluindo a utilização adequada de 
ilustrações e referências. Os trabalhos devem seguir o formato do periódico e, em geral, são 
compostos das seguintes partes: (I) introdução, que estabelece a finalidade da pesquisa (qual 
o tema do artigo, problematização, e qual o seu objetivo) e trata de sua relevância; (II) 
referencial teórico; (III) metodologia ou métodos e técnicas de pesquisa; (IV) resultados e 
discussão; (V) conclusões e recomendações; e (VI) referências bibliográficas revisadas; 



9. Formato dos trabalhos: Office 97 ou posterior; configuração das páginas: tamanho do papel: 
A4 (29,7cm x 21 cm), margem superior: 3,0 cm, margem inferior: 2,0 cm, margem esquerda: 
3,0 cm, margem direita: 2,0 cm; 

10. A configuração de textos deve seguir o seguinte padrão: fonte Arial, corpo 12, espaçamento 
entre linhas:1,5 cm; parágrafo automático, alinhamento justificado, notas de rodapé ao final da 
respectiva página numerados sequencialmente em números arábicos (ex. 1, 2, 3...), número de 
páginas: mínimo de 10 (dez), máximo 12 (doze), incluindo ilustrações e referências 
(bibliográficas). Cada página corresponde a 4.500 caracteres, no máximo. Todos os artigos 
deverão ser assinados e conter minibio; 

11. O artigo não pode ser submetido à avaliação simultânea em outro periódico; 

12. Serão avaliados para publicação artigos científicos traduzidos para o Português já 
publicados em outros idiomas; 

12. O Editor pode aceitar ou não o artigo submetido para publicação, de acordo com a política 
editorial; 

13. O Editor pode sugerir alterações do artigo tanto no que se refere ao conteúdo da matéria 
como em relação à adequação do texto às normas de redação e apresentação conforme ABNT; 

14. O artigo aprovado para publicação será submetido à edição final e a revisão ortográfica e 
gramatical;  

15. Os resumos precisam estar em duas línguas, preferencialmente em Português e Inglês. 

 

O prazo para envio dos artigos será até 16/05/2022, através do e-mail 

revista.trilhas@cami.org.br - prof. Antonio Alves. Será enviado e-mail resposta sobre 

recebimento do artigo.  

Encaminhamento e emissão de pareceres (científico e ortográfico) do artigo revisado para o 

editor-chefe (incentivador): até 11/7/2022 

Publicação do volume I da Revista na plataforma digital: 30/7/2022  

Dúvidas ao presente edital poderão ser encaminhadas para o e-mail revista.trilhas@cami.org.br 

– Prof. Antonio Alves 

São Paulo, 28 de março de 2022. 

 

Profº. Dr. Antonio Alves de Almeida 

Editor chefe  

 

______________________________ 
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