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SOBRE A REVISTA 

A Revista Camalotes (RECAM) foi pensada e projetada como periódico 

científico trazendo para além da produção epistemológica, um nicho especial 

para disseminação de textos artístico-literários também. Sabendo da 

responsabilidade científica que valora e necessita de suporte cultural para 

edificação do conhecimento, inovamos com essa predisposição que se 

concatena à forma-maneira em que elegemos a planta Camalotes (Eichhornia 

crassipes) como a nossa logomarca. A referida planta, natural em diversos 

lugares do mundo, mas essencialmente no Brasil – além de sua beleza exótica 

– nos remete à reflexão pensada a partir e com a égide da nossa missão 

pedagógica na Faculdade Insted que é – sobremaneira – o compartilhamento e 

o enriquecimento intelectuais. A planta, que transita pelos leitos dos rios, 

assídua, por exemplo, no Rio Paraguai, ao colidir com barrancos e quaisquer 

obstáculos entre leito transitivo, desloca parte dos enraizados camalotes 

ofertando, portando, a ideia de compartilhando. Nessa mesma esteira poética, 

ao passo em que ela compartilha, também recebe. O trânsito dos rios, a 

possibilidade de encontros e, principalmente, de novos experiências, deu-nos a 

certeza de que a planta aquática camalotes, tão comum em nosso Pantanal, 

pudesse servir de vitrine para esta revista que busca angariar novos encontros 

e promover novos saberes através de diálogos que emergem da fronteira sul, 

das nossas latinidades, culturalidades e também do compromisso científico 

contemporâneo.  

Ao propor que um texto, científico ou literocultural seja apreciado e publicado 

através da RECAM os autores, artistas e pesquisadores se assegurarão de que 

o fito central da nossa proposta – ademais do compartilhamento de 

conhecimento – é levar à sociedade brasileira e demais países a solidez do 

trabalho acadêmico da Faculdade Insted promovido em todas as nossas 

graduações por meio da ancoragem pedagógica das metodologias ativas 

solidificando assim a revista como programa de estímulo e difusão para 

produção científico-cultural.  



 
Regulamento  

Como parte do processo de submissão, os autores 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 

aos autores. 

- A contribuição é original e inédita, e não está sendo avaliada para publicação 

por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor". 

- O arquivo da submissão está em formato Microsoft Word, OpenOffice ou RTF. 

- Onde disponível, os URLs para as referências foram fornecidos. 

- O texto está em espaço simples; usa uma fonte de 12-pontos; emprega itálico 

em vez de sublinhado (exceto em endereços URL); as figuras e tabelas estão 

inseridas no texto, não no final do documento na forma de anexos. 

- O texto segue os padrões de estilo e requisitos bibliográficos descritos em 

Diretrizes para Autores, na página Sobre a Revista. 

Seções 

Artigos 

Relatos de pesquisas concluídas, síntese de pesquisa original. 

Resenhas 

Resenhas: de obras recentes, publicadas nos últimos dois anos, relacionadas à 

área educacional nacional ou estrangeira; 

Estudo de Caso 

Estudo de caso: análise de conceitos, procedimentos ou estratégias de pesquisa 

ou intervenção de ferramentas adotadas em trabalhos nas diversas áreas; 

 

 



 
Política de Privacidade  

Os nomes e endereços informados nesta revista serão usados exclusivamente 

para os serviços prestados por esta publicação, não sendo disponibilizados para 

outras finalidades ou a terceiros. 

Do conselho editorial 

Compete ao Conselho Editorial: 

I - Propor mudanças quanto ao teor da RECAM. 

II - Indicar, quando necessário, especialistas para emissão de parecer sobre os 
artigos 

encaminhados para publicação. 

III - Deliberar sobre questões relativas a direitos autorais e direitos editoriais. 

IV - Divulgar e incentivar a publicação de textos na RECAM. 

V - Assessorar os trabalhos do Comitê Editorial quando solicitado. 

 

Compete a cada Conselheiro: 

 

I - Avaliar matérias, emitindo pareceres escritos e fundamentados, utilizando-se 
de formulário próprio, quando solicitado. 

II - Participar de Comissões de Estudo ou de Trabalho constituídas pelo 
Conselho 

Editorial, quando demandado. 

IV - Propor medidas para o aprimoramento da RECAM. 

 

A Revista Camalotes - (RECAM)1 é um periódico científico multidisciplinar que 

tem por objetivo promover e disseminar produção acadêmica nas suas múltiplas 

relações, além de contribuir para debates de questões relacionadas com os 

contextos que emergem das ciências no Brasil e principalmente da nossa 

América Latina. Esta revista também proporá a publicação de textos artístico-

literários em prol da divulgação da arte e suas manifestações. 

 
1Site da Revista Camalotes – RECAM: https://periodicos.insted.edu.br/recam  

https://periodicos.insted.edu.br/recam

