Resumo das orientações para publicação

Abaixo seguem informações com foco em orientar os autores de artigos para a
publicação na Revista Plantio Direto. O documento completo (Política de publicação
de conteúdo no site da Revista Plantio Direto) se encontra abaixo desse resumo, e é
considerado como documento oficial referente ao processo de publicação, e deve ser
lido e ser aceito por todos os autores.
Submissão de Material

O autor pode submeter um artigo através de formulário eletrônico localizado no
endereço

da

web

https://plantiodireto.com.br/assinante/artigos

ou

https://plantiodireto.com.br/autores/novo clicando no botão “Quero publicar um artigo”.
O Usuário, ao submeter material, receberá notificação automática do Sistema
por e-mail de que o manuscrito foi registrado no Banco de Dados, e que a partir
daquele momento estará em processo de avaliação.
Avaliação do Material

O processo de Avaliação do Material é realizado conjuntamente pela Equipe
Editorial da Editora e por especialistas convidados, denominados coletivamente de
“Conselho consultivo”.
O Material passará por duas etapas de análise, sendo elas:
a. Análise de formatação e padrão, regras e escopo


Essa análise verificará se no Material enviado foram aplicas regras de formatação
e padronização solicitadas.



Também será verificado se as informações contidas no Material estão de acordo
com as regras gerais de publicação.



Por fim, a análise verificará se as informações contidas no Material estão de
acordo com o Escopo e Objetivos da Revista Plantio Direto



Todas as regras e orientações mencionadas acima podem ser encontradas na
seção “Regras e Orientações para Publicação” deste documento.

b. Análise de conteúdo



Essa análise verificará a probabilidade de que as informações contidas no Material
possam ser consideradas como atualmente incorretas, imprecisas, incompletas ou
tendenciosas pela comunidade acadêmica.



Informações e/ou dados muito recentes ou inéditos que não possuam artigo
científico, dissertação, tese ou outro tipo de comunicação científica relativa ou que
dê suporte as constatações presentes no artigo, poderão ser considerados com
alta probabilidade de estarem incorretas, imprecisas, incompletas ou serem
tendenciosas.



A fim de garantir que o conteúdo publicado no Site esteja alinhado com as
informações científicas atuais, a Editora se reserva ao direito de solicitar ajustes e
esclarecimentos ao Usuário que submeter Material, ou então, de rejeitar o Material
por completo, caso este possua uma incompatibilidade muito elevada com as
diretrizes informadas nesse documento.

Quando o Material necessitar ajustes, complementações e/ou esclarecimentos,
a Equipe Editorial notificará o Usuário informando e instruindo sobre tal procedimento.

Pré-publicação

Após a aprovação oficial do Material e notificação ao Usuário, a Editora
realizará a edição do manuscrito, que consiste na verificação da ortografia,
concordância, coerência e coesão das informações, bem como a padronização de
unidades de medida e elementos gráficos, e nesse processo a Editora poderá solicitar
informações ou ajustes por parte do Usuário.
Após a edição, o arquivo em PDF será enviado para o Usuário para uma última
verificação geral quanto às informações contidas no arquivo.
A Editora solicitará o envio do Termo de Publicação assinado e digitalizado em
formato

PDF,

por

meio

de

correio

eletrônico

para

o

endereço

submissao@plantiodireto.com.br, por parte de cada Usuário informado como autor do
referido Material no momento da submissão do artigo.
Publicação

O Artigo publicado passa a integrar, como um fascículo, o volume atualmente
publicado da Revista Plantio Direto (ISSN 16778081).
A partir da publicação, a Editora remunerará o Usuário com base nos termos
descritos na seção “Remuneração do Artigo” do documento oficial.

Remuneração do Artigo

O Usuário que submeteu o Material através do Formulário será considerado
nesse caso como responsável pelo artigo.
A remuneração dos autores em função da publicação do Artigo no Site, se dará
por meio de Transferência Bancária na conta bancária informada no ato de submissão
do Material.
O valor pago será equivalente a R$ 0,07 (sete centavos de Real) para cada
carregamento de página onde se encontra o Artigo, conforme descrito no documento
oficial.

Política de publicação de conteúdo no site da Revista Plantio Direto
1. Introdução

Esse documento traz informações, orientações, regras, diretrizes e políticas
referentes ao recebimento e publicação de conteúdo no site na web (denominado
“Site”) da marca Revista Plantio Direto. O Site referido é administrado pela Aldeia
Norte Editora Ltda., pessoa jurídica cadastrada no CNPJ 94.764.099/0001-41, com
sede à Rua Uruguai, 421, sala 702 – Centro – CEP 99010-110, Passo Fundo/RS
(denominada “Editora”).
O Site inclui todas as páginas fornecidas pelo servidor localizado no domínio
virtual plantiodireto.com.br. O Site está incluído no Sistema Eletrônico da Aldeia Norte
Editora (denominado “Sistema”), o qual também inclui um Banco de Dados Eletrônico
do Site da Revista Plantio Direto (denominado “Banco de Dados”) e outros softwares
que executam diversas funções no Sistema, e não são mencionados diretamente
nesse documento.

2. Submissão de Material
O usuário do Site (denominado “Usuário”) tem o direito de submeter Material
para avaliação e posterior publicação no próprio Site, através de formulário eletrônico
de

submissão

localizado

no

endereço

da

https://plantiodireto.com.br/assinante/artigos

web
ou

https://plantiodireto.com.br/autores/novo clicando no botão “Quero publicar um artigo”
(a partir desse ponto denominado “Formulário”).
Não há limite para o número de submissões por Usuário, não significando que
todos os Materiais submetidos serão aceitos para publicação, pois se considera o
processo de avaliação descrito na seção “Avaliação do Material”.
A definição de “Material” nesse documento engloba o conjunto formado pelas
seguintes partes (não necessariamente estando todas presentes no conjunto):
a. Arquivo de texto contendo as informações que serão comunicadas aos demais
Usuários (denominado “Manuscrito”);
b. Elementos gráficos que acompanham o Manuscrito (imagens e fotos, gráficos,
tabelas, e qualquer outro elemento gráfico que venha a compor o Material);
c. Informações gerais e de identificação relativas ao Material (título, resumo, autores
e dados dos autores, assuntos relacionados e categorização dentro das

especificações fornecidas no Formulário, e qualquer outro dado ou metadado
relativo às informações presentes no Manuscrito)
d. Dados bancários do autor principal e responsável pela submissão para pagamento
da remuneração pelas visualizações do Material registradas pelo Sistema (ver item
6 deste documento).
O Sistema, após o envio do Formulário pelo Usuário, registrará todas as
informações preenchidas no Formulário no Banco de Dados. O Usuário, ao enviar o
Material através do Formulário, confirmará estar ciente e em concordância com este
fato. O ato de enviar o Material através do Formulário é considerado como “Submissão
de material”.
O Usuário, ao submeter material, receberá notificação automática do Sistema
por correio eletrônico (e-mail) de que o manuscrito foi registrado no Banco de Dados, e
que a partir daquele momento estará em processo de avaliação.
3. Avaliação do Material

O processo de Avaliação do Material é realizado conjuntamente pela Equipe
Editorial da Editora e por especialistas convidados, denominados coletivamente de
“Conselho consultivo”.
O Material passará por duas etapas de análise, sendo elas:
c. Análise de formatação e padrão, regras e escopo


Essa análise verificará se no Material enviado foram aplicas regras de formatação
e padronização solicitadas.



Também será verificado se as informações contidas no Material estão de acordo
com as regras gerais de publicação.



Por fim, a análise verificará se as informações contidas no Material estão de
acordo com o Escopo e Objetivos da Revista Plantio Direto



Todas as regras e orientações mencionadas acima podem ser encontradas na
seção “Regras e Orientações para Publicação” deste documento.

d. Análise de conteúdo


Essa análise verificará a probabilidade de que as informações contidas no Material
possam ser consideradas como atualmente incorretas, imprecisas, incompletas ou
tendenciosas pela comunidade acadêmica.



Informações e/ou dados muito recentes ou inéditos que não possuam artigo
científico, dissertação, tese ou outro tipo de comunicação científica relativa ou que

dê suporte as constatações presentes no artigo, poderão ser considerados com
alta probabilidade de estarem incorretas, imprecisas, incompletas ou serem
tendenciosas.


A fim de garantir que o conteúdo publicado no Site esteja alinhado com as
informações científicas atuais, a Editora se reserva ao direito de solicitar ajustes e
esclarecimentos ao Usuário que submeter Material, ou então, de rejeitar o Material
por completo, caso este possua uma incompatibilidade muito elevada com as
diretrizes informadas nesse documento.

No caso de o Material ser rejeitado, a Equipe Editorial notificará o Usuário
informando sobre o fato e com a justificativa da decisão. O Usuário poderá reenviar o
Material para avaliação após modificações e correções, porém, sem garantias de que
a nova versão será aceita para publicação.
Quando o Material necessitar ajustes, complementações e/ou esclarecimentos,
a Equipe Editorial notificará o Usuário informando e instruindo sobre tal procedimento.
O processo de avaliação do Material não tem prazo pré-definido, considerando
que determinados Materiais podem necessitar de um período de análise maior ou
menor. A Editora poderá, contudo, em alguns casos, fornecer uma previsão para a
finalização do processo de análise.
Após o processo de avaliação, caso o Material tenha sido aprovado, o Usuário
receberá notificação automática do Sistema por correio eletrônico (e-mail) informando
do fato, e instruindo quanto à próxima etapa do processo, denominada como “PréPublicação”.
O Material submetido pelo Usuário deverá ser exclusivo e direcionado para
publicação apenas no Site www.plantiodireto.com.br, e a Editora se reserva o direito
de rejeitar Materiais que já tenham sido submetidos ou publicados por outras
empresas, veículos de comunicação ou domínios virtuais.

4. Pré-publicação

Após a aprovação oficial do Material e notificação ao Usuário, a Editora
realizará a edição do manuscrito, que consiste na verificação da ortografia,
concordância, coerência e coesão das informações, bem como a padronização de
unidades de medida e elementos gráficos, e nesse processo a Editora poderá solicitar
informações ou ajustes por parte do Usuário.
Após a edição, será realizada a diagramação do Material e a geração de dois
arquivos, um em formato DOCX e outro em formato PDF, sendo que, a partir desse

momento o Material passa a ser denominado “Artigo”. O arquivo em PDF será enviado
para o Usuário para uma última verificação geral quanto às informações contidas no
arquivo.
Após a concordância do Usuário em relação às informações contidas no
arquivo PDF, a Editora solicitará o envio do Termo de Publicação assinado e
digitalizado em formato PDF, por meio de correio eletrônico para o endereço
submissao@plantiodireto.com.br, por parte de cada Usuário informado como autor do
referido Material no momento do envio do Formulário de submissão.
Após o recebimento da mensagem eletrônica contendo o Termo de Publicação
assinado por todos os Usuários citados como autores do Material, o Artigo passará
para a fase de publicação.
O processo de Pré-Publicação do Material não tem prazo pré-definido,
considerando que determinados Materiais podem necessitar de um período maior ou
menor de edição e diagramação. A Editora pode, contudo, em alguns casos, fornecer
uma previsão para a finalização do processo de Pré-Publicação.
A Editora se reserva o direito de reconsiderar a decisão de aprovação de
qualquer material, a qualquer momento do processo de Pré-publicação, notificando o
Usuário sobre o fato e informando a justificativa para tal.

5. Publicação

Após a decisão de publicação do Artigo, a Editora enviará ao Usuário os
arquivos finais em formato DOCX e PDF. O arquivo do Artigo em formato PDF ficará
disponível para download pelos Usuários que tiverem o status “Assinante Premium” no
Site. Para os demais Usuários, o conteúdo ficará disponível na versão em formato de
texto, juntamente com as imagens, para visualização apenas no Site.
O Artigo publicado passa a integrar, como um fascículo, o volume atualmente
publicado da Revista Plantio Direto (ISSN 16778081). A partir da publicação no Site
em formato de texto, o Sistema passa a contabilizar os carregamentos da página em
que o Artigo é exibido no Site, gerando registros em Banco de Dados sobre o usuário,
o conteúdo acessado, data e horário do acesso.
Exceto por Ordem Judicial, a Editora não divulgará, sobre quaisquer
circunstâncias, informações que identifiquem os Usuários que visualizarem a página
de exibição do Artigo, incluindo, mas não se limitando a: nome completo, CPF ou
CNPJ, Endereço. Para o Usuário que publicou o Artigo, será informada apenas a
quantidade total de vezes em que o Artigo teve sua página carregada (views) e, se

solicitado pelo Usuário, as informações de data e hora em que a página foi
visualizada.
A partir da publicação, a Editora remunerará o Usuário com base nos termos
descritos na seção “Remuneração do Artigo”.
O Artigo publicado ficará disponível no Sistema sob a licença Creative
Commons BY 4.0. O Usuário poderá, a qualquer momento, solicitar a modificação ou
retirada do Artigo do Site, mediante justificativa. Mesmo que retirado do Site, a Editora
se reserva o direito de manter uma cópia do Material enviado em seu Sistema, para
fins estatísticos, científicos e não-comerciais.
No caso de solicitação de modificação do Artigo, o Usuário deve enviar novo
Material (obrigatoriamente apenas o Manuscrito), contendo as modificações. O
Material passará por nova avaliação com base nos mesmos termos da primeira
ocasião em que foi publicado.
O processo de Publicação do Material não tem prazo definido, considerando
que determinados Materiais poderão necessitar de um período maior ou menor para
inclusão no Sistema. A Editora pode, contudo, em alguns casos, fornecer uma
previsão para a finalização do processo de publicação.
A Editora se reserva o direito de retirar do Site ou do Sistema qualquer Artigo,
mesmo após sua publicação, notificando o Usuário do fato e informando a justificativa.

6. Remuneração do Artigo

São consideradas as partes dessa transação:
ALDEIA

NORTE

EDITORA

LTDA.,

pessoa

jurídica

cadastrada

no

CNPJ

94.764.099/0001-41, com sede à Rua Uruguai, 421, sala 702 – Centro – CEP 99010110, Passo Fundo/RS., considerada nesse caso como “Editora”, e o Usuário que
submeteu o Material através do Formulário (considerado nesse caso como
“Responsável”).
A remuneração do Responsável pela Editora, em função da publicação do
Artigo no Site, se dará por meio de Transferência Bancária preferencialmente do tipo
PIX. Outros métodos de pagamento podem ser utilizados caso acertados por ambas
as partes em acordo oficial. A conta bancária em que será realizado pagamento será a
mesma informada no ato de submissão do Material, a menos que outra conta seja
solicitada pelo Responsável ao longo dos processos de Avaliação, Pré-Publicação,
Publicação e após o ato de Publicação.
O valor pago ao Responsável será equivalente a R$ 0,07 (sete centavos de
Real)

para

cada

carregamento

de

página

web

localizada

no

endereço

https://plantiodireto.com.br/assinante/artigos/{id}, onde {id} é a identificação única do
Artigo no Sistema. A contabilização dos carregamentos é feita de forma automática
pelo Sistema, registrando a identificação única no Sistema do Usuário que carregou a
página, a data e hora em que o carregamento ocorreu.
O valor pago ao Responsável poderá ser ajustado pela Editora a qualquer
momento sem aviso prévio, e ao publicar o Artigo, o Responsável e todos os Usuários
envolvidos com a publicação do referido Artigo declaram estar cientes desse fato.
Autores de Artigos publicados em período anterior à data de 01/09/2021,
poderão ser remunerados pela publicação de tais Artigos, desde que solicitem
formalmente à Editora. O valor estabelecido para remuneração nesses casos é de R$
0,03 (três centavos de Real) para cada carregamento de página web localizada no
endereço https://plantiodireto.com.br/assinante/artigos/{id}, onde {id} é a identificação
única do Artigo no Sistema. A contabilização dos carregamentos é feita de forma
automática pelo Sistema, registrando a identificação única no Sistema do Usuário que
carregou a página, a data e hora em que o carregamento ocorreu.
O artigo somente será considerado passível de remuneração na condição de
que todas as pessoas, físicas ou jurídicas, citadas como autores do referido Artigo,
estejam devidamente cadastrados como Usuários no Sistema, e todas tenham
realizado o envio do Termo de Publicação assinado e digitalizado em formato PDF,
por meio de correio eletrônico para o endereço submissao@plantiodireto.com.br.
Na ocasião, a pessoa que realizou a solicitação da remuneração será
considerada como a Responsável pelo artigo.
Se em qualquer tempo e por qualquer razão houver a descontinuidade do Site
ou do Sistema como um todo, bem como da própria Editora, se extingue, para ambas
as partes, os direitos e obrigações expressos nesse documento, sendo que o
Responsável pelo artigo publicado confirmará estar ciente e em concordância que
nada lhe é devido a título de indenização ou compensação, pela Editora, pelo seu
quadro societário, funcionários ou qualquer pessoa relativa a estes.
Também, por ocasião da retirada do Artigo do Site ou do Sistema, seja pela
Editora ou pelo próprio Usuário, o Responsável afirma estar ciente e em concordância
que nada lhe é devido, a título de indenização ou compensação, pela Editora, seu
quadro de sócios, funcionários ou qualquer pessoa relativa a estes.

7. Regras e Orientações para Publicação

REVISTA PLANTIO DIRETO - publica artigos, relatos, reportagens, estudos de
caso, notas e outros materiais referentes à área de Ciências Agrárias, que deverão ser
destinados com exclusividade à revista.

O Objetivo da Revista Plantio Direto é disseminar informações técnicascientíficas que auxiliem os envolvidos no setor agropecuário a realizar suas atividades
de forma competitiva e responsável.
A Revista Plantio Direto, por ter foco na difusão de conhecimento entre um
público heterogêneo e nem sempre acadêmico, busca que os materiais publicados
possuam uma estrutura e linguagem de fácil compreensão.
Para padronização dos manuscritos: Todas as linhas deverão ser numeradas.
O trabalho deverá ser digitado em tamanho A4 210 x 297 mm com espaçamento de
1,5 entre linhas, sem espaçamento entre parágrafos, com margens superior, inferior,
esquerda e direita em 3 cm, fonte Times New Roman e tamanho 12.
Os dados dos autores (nome completo, cargo e organização a qual pertence)
serão incluídos no Formulário de Submissão no Site, devendo todos os autores do
artigo estarem cadastrados como Usuários no site da Revista Plantio Direto.
O tamanho do material deve preferencialmente ficar entre 7.500 a 15.500
caracteres com espaço (aproximadamente 3 a 6 páginas), sem incluir gráficos, tabelas
e figuras.
Caso o material contenha figuras, orienta-se que o número de figuras, gráficos
e tabelas deve ser preferencialmente proporcional à quantidade de texto no material,
buscando proporção de 1 figura para cada 3.500 caracteres (com espaço), até 1 figura
para cada 1.800 caracteres (com espaço).
Desenhos, gráficos e fotografias serão denominados figuras e terão o número
de ordem em

algarismos arábicos. As figuras devem ser disponibilizadas

individualmente via eletrônica, de preferência com alta qualidade/resolução (acima de
300 dpi).
Tabelas e quadros não devem ser enviados em formato de imagem, mas sim
em formato que seja possível edição do conteúdo das células da tabela/quadro
(tabelas e quadros em documentos DOCX e planilhas XLSX são permitidos).
A Revista utiliza atualmente o modelo de citação com números entre colchetes
para identificar a referência correspondente ao final do texto, conforme o exemplo:
No corpo do texto:
“Em ambientes não irrigados, a água passa a limitar o potencial produtivo das culturas,
sendo considerado, então, o potencial de produtividade limitado por água. [1]”

Nas referências:
[1] VAN ITTERSUM, M. K. et al. Yield gap analysis with local to global relevance: a
review. Field Crops Research, v. 143, n. 1, p. 4-17, 2013.

As referências deverão ser organizadas no estilo ABNT (NBR 6023)
Os

conceitos

e

afirmações

contidos

nos

artigos

serão

responsabilidade do(s) autor(es).
Os artigos serão publicados em ordem de entrega do material.
Em caso de dúvida, consultar artigos de fascículos já publicados.

de

inteira

ANEXO I
Termo de Publicação

Eu, _________________________________________________________________,
na qualidade de autor do artigo intitulado: ___________________________________
______________________________________________________________ autorizo
a ALDEIA NORTE EDITORA LTDA., pessoa jurídica de direito privado, inscrita no
CNPJ sob o nº 94.764.099/0001-41, a publicá-lo, sem ressarcimento de direitos
autorais, na REVISTA PLANTIO DIRETO (ISSN 1677-8081). Ao firmar o presente
termo, declaro que o conteúdo do artigo, acima identificado, é de minha exclusiva
autoria, não existindo sobre ele qualquer impedimento quanto à sua publicação,
especialmente por não infringir as normas reguladoras do direito autoral, razão pela
qual me responsabilizo por eventuais questionamentos judiciais ou extrajudiciais
surgidos em decorrência de sua divulgação, eximindo a ALDEIA NORTE EDITORA
LTDA. de qualquer responsabilidade nesse sentido. Declaro também estar ciente e
concordar com a atribuição da função de “Responsável” pelo artigo acima citado ao
autor _____________________________, função essa que permite ao Responsável
agir como porta-voz dos demais autores do Artigo, bem como interagir com a ALDEIA
NORTE EDITORA LTDA na posição de responsável primário pelo Artigo. Declaro
estar ciente e concordar com a remuneração referente ao Artigo ser paga no Banco
_________, Agência _______, Conta ___________, que se encontra sob a titularidade
de

_____________________________________________________________

CPF/CNPJ ____________________.
Em acréscimo, declaro ainda assumir a inteira responsabilidade pelo conteúdo do
texto cuja publicação aqui autorizo, eximindo a ALDEIA NORTE EDITORA LTDA. de
qualquer responsabilidade pelas informações e opiniões contidas no mesmo.

______________________________________
___________________________________
Assinatura/CPF

