
        X Enccult 2020 

Caros autores, encerramos uma importante fase em Nosso X Enccult – Encontro Científico 

Cultural, muito trabalho por parte de autores, orientadores, avaliadores, revisores e comissão 

de organização. Chegamos no momento muito importante, preparar nossos artigos produzidos 

para expor para o mundo inteiro. Saímos de uma esfera local do evento para outra global através 

da rede de internet. Essa exposição acontecerá agora de três formas:  

1. Através da Diversitas Journal, periódico internacional, credenciado no DOAJ, ISI, Latindex, 

Creoss ref, Cite Factor, Jifactor;  

2. Através de livro ebook, com a mesma marca de qualidade da editora Eduneal e do Centro 

Paulo Freire, ambos tem mecanismos de divulgação própria;  

3. Através dos Anais do Enccult no site www.enccult.org, disponível para divulgação e visitação.  

Cada autor pode fazer também a divulgação de seus trabalhos enviando os links para seus sites 

de gestão de trabalhos, envio para outros pesquisadores, redes de pesquisadores, inscrição em 

seus Lattes, Orcid, Research Gate, Pluboms, Academia.com etc.  

Para publicação dos artigos teremos despesas que iremos solicitar colaboração por artigo em 

recursos financeiros para puder custear as despesas, sendo parte pagos pelo Enccult e parte 

pelos autores. Para revista continuaremos com taxa de colaboração de despesas de R$ 60,00 

por artigo e para os livros e-book também R$ 60,00 por artigo, independentemente do número 

de autores. Estas taxas custearão parte dos pagamentos de ISSN, Fichas catalográficas, Registros 

em geral, revisão ortográfica, revisão de ABNT, revisão de editoração, edição final, layouts. 

 As respostas deverão acontecer até dia 08 de outubro, e as colaborações financeiras até dia 15 

de outubro. Não dê sua resposta e não faça sua colaboração financeira antes de saber se seu 

trabalho está classificado para revista, para e-book ou ambos. Informações no site 

www.enccult.org ou com seu GT. Aguardamos sua confirmação pelo link: 

https://forms.gle/BUeGVHU6Xx42GRy67  com os nomes de autores, do artigo a ser publicado, 

autorização de publicação.  

As colaborações poderão ser realizadas no site Diversitas Journal no link: 

https://doity.com.br/diversitasjournal, as publicações ocorrerão até dezembro de 2020.  

Atenciosamente, 

Comissão de Organização do Enccult 
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