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I.  CONDIÇÕES PARA SUBMISSÃO

Como parte do processo de submissão, os/as autores/as são obrigados a verificar
a conformidade da submissão em relação a todos os itens listados a seguir. As
submissões que não estiverem de acordo com as normas serão devolvidas às/aos
autoras/es.

a) A contribuição deve ser original e inédita e não estar sendo avaliada por outro
veículo de publicação;

b) O texto principal do manuscrito deve estar adequado a estas Orientações, ao
Modelo fornecido e alinhado ao escopo das NTs e objetivos do ObservaViamão.

c) Devem ser submetidos arquivos em formatos PDF (Portable Document Format)
e aberto para edição (.ods ou .doc).

d) Cada submissão pode incluir os seguintes itens:

i. Obrigatório - Arquivos com o texto principal do manuscrito da NT, seguindo as
regras  de  formatação  apresentadas  no  Modelo disponível  em
https://ifrs.edu.br/viamao/observaviamao/notas-tecnicas/submissoes/ 

iii.  Opcional  -  Material  suplementar  -  entende-se  como material  suplementar:
bases  de  dados   utilizados,  como  tabelas  e  elementos  extensos,  tais  como
roteiros de entrevistas e questionários, figuras e tabelas adicionais, que sejam
importantes para avaliar a NT, principalmente do ponto de vista metodológico,
porém não são requeridos para compreender as ideias centrais da submissão.
Todos estes itens devem estar, preferencialmente, reunidos em um só arquivo,
que será publicado como material suplementar, em arquivo separado do arquivo
principal da NT. 

e)  Os  Arquivos  com  a  proposta  de  NT  devem  ser  encaminhados  para
observatorio@viamao.ifrs.edu.br. 
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II.  ESCOPO E OBJETIVOS

1. O ObservaViamão - Observatório do Desenvolvimento Territorial de Viamão
e Entorno - é um programa do IFRS - Campus Viamão que tem por objetivo
promover  a  produção  e  disseminação  de  informações  à  comunidade
viamonense,  como  fomento  a  ações  de  desenvolvimento  dos  arranjos
produtivos,  sociais  e  culturais  locais;  para tanto,  estimula  a  produção e
difusão de dados e conhecimentos para facilitar o acesso da comunidade a
informações sobre a realidade local, principalmente sob aspectos sociais,
econômicos e ambientais do território viamonense.

2. As Notas Técnicas do ObservaViamão são instrumentos de publicização e
disseminação de conhecimentos através de um formato objetivo e de fácil
compreensão, a partir de dados primários e/ou de recortes interpretativos
secundários, acolhendo resultados de outros projetos, estudos e iniciativas
de estudantes, servidores (técnicos e docentes) e comunidades em geral,
estimulando  novos  trabalhos,  a  evolução  e  a  cumulatividade  de
conhecimentos. Poderão versar sobre sínteses ou extratos de trabalhos e
publicações  mais  amplas  e  aprofundadas,  desde  que  mantida  a
originalidade do escopo da NT.

3. A publicação de NTs pelo ObservaViamão se configura como uma Série
Aberta Não Periódica, sendo aceitas contribuições em fluxo contínuo, em
períodos pré definidos e publicizados, apenas no idioma português. 

4. As  Notas  Técnicas  do  ObservaViamão  contam  com  o  registro  ISSN
(International Standart Serial Number) número 2764-3085, que poderá ser
consultado  diretamente  no  portal  internacional  do  ISSN
<https://portal.issn.org/.  Este  registro  está  vinculado  a  URL:
https://ifrs.edu.br/viamao/observaviamao/notas-tecnicas/expediente/.  

5. Os direitos autorais seguem a licença da Creative Commons Attribution 4.0
e as/os autoras/es mantêm os direitos autorais sobre a sua NT, permitindo
prioridade de publicação para o ObservaViamão,  o  uso não comercial  e
trabalhos derivados.

6. O conteúdo das NTs é de responsabilidade exclusiva dos/as  respectivos
autores/as,  admitindo-se  um  número  máximo  de  oito  autores/as  (um
número  maior  deverá  ser  justificado  e  será  objeto  da  avaliação  das
submissões, podendo ensejar recusa). Os nomes de autores/as devem ser
acompanhados de informações sobre afiliação e contato (instituição e e-
mail).

7. As  propostas  de  NTs  submetidas  para  publicação  serão  avaliadas  pelo
Comitê Editorial,  a  partir  de,  pelo menos,  dois  pareceres emitidos  pelos
seus membros.  Eventualmente, quando necessário, poderão ser solicitados
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pareceristas  ad hoc. Caberá ao Comitê, com base nas avaliações, Aceitar
ou Rejeitar a publicação, com possibilidade de sugerir modificações para
nova deliberação final.

8. A proposta de NT submetida será avaliada quanto a aderência ao escopo
de  sua  finalidade,  a  adequação  a  estas  Orientações  e  ao  Modelo  de
submissão,  a  contribuição  para  a  discussão  das  questões  atinentes  ao
desenvolvimento  local  do território  de  Viamão e  entorno,  a  pertinência,
qualidade,  abrangência  e  atualidade  das  referências  bibliográficas,  a
qualidade da redação e a originalidade da Nota Técnica. 

Comitê Editorial
Viamão, maio de 2022.
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