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Edital n.º 01/2022 

A Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço - ARMVA, nos termos 

da Lei Complementar nº 90, de 12/01/2006, e do Decreto nº 48.159, de 24/03/2021, torna 

público a seleção de artigos científicos para publicação online comemorativa de 10 anos de 

criação da Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. 

1. DOS OBJETIVOS 

A seleção dos artigos científicos terá por finalidade: 

a. Estimular e propor reflexão junto à comunidade acadêmica a respeito da 

Região Metropolitana do Vale do Aço; 

b. Agrupar conhecimento científico acerca da Região Metropolitano do Vale do 

Aço ou governança e gestão metropolitana em um único material/ espaço; 

c. Compor publicação especial comemorativa dos 10 anos de criação da Agência 

de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço. 

2. DOS ARTIGOS CIENTÍFICOS 

a. Os artigos científicos deverão ter como tema central: a Região Metropolitana 

do Vale do Aço, planejamento de regiões metropolitanas, gestão 

metropolitana, funções públicas de interesse comum e assuntos correlatos; 

b. Os artigos científicos deverão obedecer às normas estabelecidas na NBR n.º 

6022/2018 da ABNT e suas atualizações; 

c. Os artigos científicos deverão conter até 10 laudas; 

d. Os artigos científicos deverão ter a seguinte estrutura: 

i. Elementos Pré-textuais: 

1. título no idioma português; 

2. autor; 

3. resumo no idioma português; 
4. datas de submissão do artigo (mês/ano). 

ii. Elementos Textuais: 

1. introdução; 
2. desenvolvimento; 
3. conclusão. 

iii. Elementos Pós-textuais: 
1. Referências; 
2. Anexos (opcional). 

e. Os artigos científicos de autoria de estudantes de graduação deverão ter 
coautoria de professor orientador da instituição de ensino superior a qual o 
estudante esteja matriculado. 

3. DO ENVIO 

a. Os artigos científicos deverão ser encaminhados até às 23h59 do dia 17 de 

abril de 2022; 

b. Poderão ser enviados artigos inéditos ou publicados em até 2 anos; 

c. No caso de artigos publicados anteriormente, eles devem estar de acordo com 

o item 2 deste edital; 

d. Os artigos deverão ser encaminhados em arquivo editável compatível 
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com Microsoft Word, por e-mail, através do endereço eletrônico 

comunicacao@agenciarmva.mg.gov.br. 

4. DA AVALIAÇÃO 

a. Os artigos enviados serão analisados e aprovados por Comissão Interna de 

Avaliação; 

b. Os artigos selecionados poderão ser agrupados por temas ou outra 

classificação que melhor se adeque, a critério da Comissão Interna de 

Avaliação;  

c. Os critérios de avaliação constam no Anexo Único deste edital. 

5. DA PUBLICAÇÃO 

a. Os artigos científicos enviados, após avaliação da Comissão Interna de 

Avaliação poderão ser publicados na seção de artigos científicos da revista 

comemorativa de 10 anos de criação da ARMVA, no meio on-line; 

b. De acordo com disponibilidade e conveniência da administração da ARMVA, os 

artigos selecionados poderão ser publicados em versão impressa da revista; 

c. Ao submeterem os artigos, os autores, coautores, colaboradores e demais 

partícipes ficam cientes e autorizam, automaticamente, a possível publicação 

on-line e/ou impressa dos artigos.  

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

a. Este edital, bem como as informações complementares relativas à revista 

serão publicados no sítio eletrônico www.agenciarmva.mg.gov.br; 

b. Os artigos são de inteira responsabilidade de seus/suas autores/as não 

refletindo necessariamente a opinião da publicação organizada pela 

ARMVA; 

c. Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados 

exclusivamente para os serviços prestados para publicação da revista, 

não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros; 

d. Os casos omissos serão resolvidos pelo Diretor-Geral da ARMVA, ouvida, se 

necessário, a Comissão de Organização da 6ª Conferência Metropolitana da 

Região Metropolitana do Vale do Aço. 

Ipatinga, 07 de março de 2022 

João Luiz Teixeira Andrade 

Diretor-Geral 

Agência de Desenvolvimento da Região Metropolitana do Vale do Aço 
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ANEXO ÚNICO 

 
Item Critério e 

Ponderação 

 
Descrição 

Avaliação 
objetiva 

 
Peso 

(1 a 10) 

 

1 

 
Estrutura e 
Normalização 

Deve ser seguida a estrutura de artigo estabelecida no edital. O 
Resumo deve estar completo em todas suas partes assim 
como a Introdução do trabalho. 

  
 

1,0 

2 Tema 
O tema do artigo deve estar definido dentro das áreas e 
objetivos abordados no edital. 

 1,0 

 
 

3 

 
 
Metodologia 

Devem ser apresentados e cumpridos os objetivos e a forma de 
construção do artigo (métodos de coleta, análise e 
processamento de dados e informações em forma detalhada).  

 
1,0 

 
4 

 
Coerência 

Devem ser expressas as ideias, conceitos e fatos com clareza, 
sequência e desenvolvimento apropriado (entre parágrafos, sub 
capítulos e 
capítulos). 

 1,0 

 
 

 
5 

 
 

 
Atualidade 

Devem ser utilizados fontes bibliográficas e instrumentos de 
pesquisa e redação recentes e atualizadas (de preferência no 
máximo últimos dez anos de publicação e autores de referência 
nas áreas estudadas). As referências bibliográficas devem estar 
adequadamente registradas no final do trabalho e citadas 
durante seu desenvolvimento com referência aos principais 
autores sobre o tema. 

 1,0 

 
6 

 
Linguagem e 
estilo 

Deve ser privilegiada a linguagem e estilo técnico na redação e 
elaboração do texto, utilizando técnicas e vocabulário próprios 
da área da Revista. 

 
1,0 

 
 

7 

Confiabilidade, 
objetividade e 
rigorosidade. 

 
Devem ser utilizados informações e dados de fontes que 
possam ser verificáveis e que tenham suporte técnico suficiente. 

 1,0 

 
 

8 

 

 
Discussão e 
Resultados 

Deve ser feita suportada em autores relevantes e conceitos 
oficiais ou aprovados por consenso técnico. A posição do autor 
deve ser exposta; a utilização completa da metodologia 
proposta deve ser respeitada. Devem ser conclusivos sobre 
toda a temática abordada e útil ao crescimento técnico das 
áreas estudadas. 

 
1,0 

 
9 

 
Conclusões 

Devem ser cumpridos os objetivos propostos e resolvido o 
problema de pesquisa formulado. Os achados devem ser 
relatados e verificados com a posição dos autores de referência 
do Trabalho. 

 1,0 

 


