Fundação de Integração Amazônica
EDITAL FIAM 003/2022 DESTAQUE CIENTÍFICO, EDIÇÃO 2022

A Presidência da Diretoria Executiva da Fundação de Integração Amazônica no uso de suas
atribuições, convoca os/as interessados/as a apresentarem artigos desenvolvido em
atividades investigativas segundo os termos deste edital.

1.

DO EDITAL

A Fundação de Integração Amazônica faz saber que estarão abertas, no período de
04/04/2022 à 31/09/2022, as inscrições para a participação nesta primeira edição do
EDITAL FIAM 001/2022 DESTAQUE CIENTÍFICO buscando refletir sobre o green new deal,
a economia de mercado, as políticas públicas, a ética, a cidadania, as cadeias produtivas,
entre outras assuntos associados a temática.

2. DOS OBJETIVOS DO EDITAL
2.1.

Valorizar o esforço e a iniciativa de estudantes que se dedicam ou se dedicaram a

realizar estudos que envolvam uma reflexão sobre a economia de mercado, as políticas
públicas, a ética, a cidadania, o green new deal, as cadeias produtivas, entre outras
assuntos associados a temática proposta.
2.2.

Difundir o conhecimento cientifico, produzido pelos/as discentes da Universidade

Federal do Oeste do Para (UFOPA) e

seus orientadores, livremente para facilitar a

formação de capital humano capaz de gerar serviços, produtos e processos inovadoras de
relevância regional, nacional e internacional, estando alinhado com a finalidade da
fundação.
2.3.

Selecionar 15 artigos que proponham apresentar e discutir o estado da arte, as

práticas, as soluções inovadoras entre outros aspectos científicos acerca da relação
mercado, Amazônia e a Sustentabilidade abordando assuntos que envolvam uma reflexão
sobre a economia de mercado, as políticas públicas, a ética, a cidadania, o green new deal,
as cadeias produtivas, entre outras assuntos associados a temática para compor um ebook.

3.
3.1.

DA OBRA A SEREM PUBLICADA
Os artigos selecionados serão publicados como capítulos do e-book: Green New
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Deal e as diferentes faces do ambientalismo de resultado na Amazônia, organizado
pela diretoria executiva da fundação/comissão organizadora, Francisco Igo Leite Soares,
Glauce Vitor da Silva e Marco Aurélio Oliveira Santos.
3.2.

O ebook será publicado pela Bookerfield Editora parceira do edital, logo assume-se

que os participantes desta seleção conheçam as políticas editoriais da editora.
3.3.

O e-book científico terá acesso gratuito e irrestrito de modo que o conhecimento

cientifico produzido seja difundido livremente para facilitar a formação de capital humano
capaz de gerar serviços, produtos e processos inovadoras de relevância regional, nacional
e internacional, estando alinhado com a finalidade da fundação.
3.4.

Os direitos autorais são reservados ao autor, ou seja, o copyright do texto permanece

com o autor. Somente o copyright do e-book passará para Bookerfield Editora.
3.5.

Todo o conteúdo dos e-books estão licenciados sob uma Licença de Atribuição

Creative Commons de Atribuição Não-Comercial, Sem-Derivações 4.0 Internacional (CC
BY-NC-ND 4.0).
3.6.

A obra contará com revisão ortográfica, diagramação, elaboração de arte de capa e

elaboração de registros ISBN e DOI.
3.7.

Não haverá cobrança de qualquer natureza para publicar o artigo completo dos

autores no ebook.

4. DO OBJETO
As políticas para a região amazônica produziram transformação territorial, intensificou o uso
da natureza como base para obter riqueza a partir da exploração pelo mercado pela
produção de alimentos, madeiras, fármacos, cosméticos, minérios, combustíveis entre
outros recursos disponíveis mantendo a floresta em pé. Mas não é o que se tem observado.
Nos últimos anos observa-se a intensificação da atividade garimpeira, do desmatamento,
das atividades latifundiárias pelo agronegócio, entre outras que tem colocado cada vez mais
a floresta a serviço do mercado e do capital financeiro, bem como intensificado as mazelas
como a poluição, violência e degradação ambiental.
Devido ao crescente aumento de poluição e destruição da natureza, é certo que o mundo
não pode mais produzir como antigamente, mas precisa de uma política responsável com
a natureza. Assim, conforme previsto em sua missão, a Fundação de Integração
Amazônica, tem compromisso com o desenvolvimento e difusão do conhecimento gerado
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pelas pesquisas, de modo a promover o progresso social, econômico, científico e
tecnológico, mediante a estruturação e gestão sustentável de ambientes de inovação
capazes de potencializar as atividades de pesquisa científica e tecnológica, a fundação
busca estimular a pesquisa, dar reconhecimento aos pesquisadores e difundir o
conhecimento produzido sobre o Green New Deal e as diferentes faces do ambientalismo
de resultado na Amazônia.

5.

DIRETRIZES PARA AUTORES

5.1. Os autores devem preparar dois documentos para envio seguindo o modelo de para
formatação do artigo da Bookerfield Editora parceira do edital, disponível em:
https://bookerfield.com/regulamentos.
5.2. Um primeiro arquivo deve conter o texto integral, sem identificação do(s) autor(es). Um
segundo arquivo deve conter o texto integral, com identificação do(s) autor(es), sendo
permitido o máximo de 4 (quatro) co-autores.
5.3. O artigo completo deve ter no máximo 20 páginas.

6.

PRÉ-REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO

6.1. Poderão participar do edital aqueles estudantes que:
6.1.1.

Estejam regularmente matriculados na UFOPA.

7.

AS INSCRIÇÕES

7.1.

A inscrição no EDITAL FIAM 001/2022 implica na aceitação expressa de todas as

normas e procedimentos publicados pela FIAM por meio deste Edital, seus termos
retificadores e/ou aditivos e Notas Públicas, não cabendo ao mesmo, entrar com recursos
alegando desconhecimento dessas informações.
7.2.

Não poderão se inscrever estudantes, técnicos ou professores que tenham vínculo

com a fundação;
7.3.

O período de inscrições será do dia 04/04/2022 à 31/09/2022, podendo ser

prorrogadas apenas segundo determinação da comissão julgadora e readequação do
cronograma de atividades apresentada pela coordenação do projeto.
7.4.

A inscrição e envio dos documentos serão realizadas pela internet.

7.5.

A inscrição e todos os processos são gratuitos, realizada por meio do formulário:
Rua Raimundo Fona, 500, Prédio NTB - UFOPA, Sala 20. Santarém/PA, Salé - CEP: 68040-260.
Telefone: (93) 3222-9757
E-mail: fiam.ufopa@gmail.com

Fundação de Integração Amazônica
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSe9PGRcWSFgDkKfs9Ik25wpwRT_yPB4rP4b2TurSQUCIDWPQ/viewform
7.6.

Os documentos anexados são:
7.6.1. Comprovante de vínculo com as instituições aptas a participar do certame em
formato PDF;
7.6.2. Arquivo do artigo em documento editável;

7.7.

É de inteira responsabilidade do candidato o correto preenchimento das informações

solicitadas no formulário de inscrição.
7.8.

A falta ou inadequação de quaisquer dos documentos exigidos acarretará na

desclassificação da candidatura.
7.9.

A FIAM não se responsabilizará por solicitações de inscrições não recebidas por

fatores de ordem técnica que impossibilitem a transferência de dados, como falhas de
comunicação, congestionamento de linhas ou de serviços, falta de energia elétrica e outros,
ou devido ao não cumprimento, por parte dos inscritos, dos procedimentos estabelecidos
para inscrição.
7.10. A homologação da inscrição será realizada após a confirmação das informações
fornecidas pelos inscritos.
7.11. A Fundação de Integração Amazônica se reserva o direito de divulgar: nome,
Instituto/campus e título do trabalho dos inscritos no seu site oficial e redes sociais a partir
do dia 01/04/2022, que deve ser aprovada pelo candidato no ato de inscrição e nos termos
da LGPD, Lei n° 13.709/18.

8.

DA BANCA EXAMINADORA

8.1.

Todos os textos recebidos serão avaliados (a) por uma comissão científica

constituída por mestres e doutores, levando em consideração seus parceiros e o
compromisso com a ética editorial.
8.2.

Não poderão participar da banca examinadora os próprios candidatos/candidatas,

membro da fundação ou seus parceiros/ suas parceiras.

9.

DA PREMIAÇÃO

9.1.

Serão premiados os 3 melhores trabalhos.
9.1.1. 1º Colocado: Prêmio R$ 3000,00, Certificado de 1° Colocado.
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9.1.2. 2º Colocado:) Prêmio R$ 2000,00, Certificado de 2° Colocado.
9.1.3. 3º Colocado: Prêmio R$ 1000,00, Certificado de 3° Colocado.
9.2.

Todos os inscritos receberão o certificado de participação na premiação.

9.3.

Os 15 melhores trabalhos selecionado serão publicados como capítulos do e-book:

Green New Deal e as diferentes faces do ambientalismo de resultado na Amazônia, a
ser publicado pela Bookerfield Editora parceira do edital, logo assume-se que os
participantes desta seleção conheçam as políticas editoriais da editora.

10. CRONOGRAMA
10.1. A seleção definida por meio deste edital seguirá as seguintes etapas:
10.1.1. Lançamento do edital; 04/04/2022
10.1.2. Preenchimento do formulário e recebimento do artigo submetido pelos
interessados. - (04/04/2022 a 31/09/2022);
10.2. Análise e homologação da inscrição. (01/10/2022 a 14/10/2022).
10.3. Processo avaliativo: análise dos artigos recebidos e a seleção dos finalistas;(15/10/2022 a 10/11/2022);
10.4. Divulgação dos vencedores no site e mídias socias da FIAM (todos os participantes
receberam e- mail do resultado) - (17/11/2022).

11.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

11.1. Não será admitido pedido de revisão de qualquer das Fases do Processo Seletivo.
11.2. Quaisquer informações adicionais que se fizerem necessárias para o cumprimento
deste Edital serão fornecidas em resposta às solicitações encaminhadas ao e-mail:
fiam.setortecnico@gmail.com
11.3. Os casos omissos serão decididos primeiramente pela Comissão Julgadora,
podendo esta recorrer à diretoria executiva da fundação em caso de dúvida.
11.4. É de responsabilidade do candidato acompanhar as divulgações no endereço
eletrônico da FIAM: http://www.portalfiam.org/
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