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O DE LIVROS - EDIC O 2018
O Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade de Brasília (PGSOL)

es para

o envio de propostas para publicac o de livros - edic o 2018 previsto no cronograma e de acordo com as orientac
publicac o de três livros de autores e autoras que
compõem o quadro docente do PGSOL. O valor máximo de apoio a totalidade
dos projetos selecionados neste Edital será de R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), provenientes do PROEX/CAPES do Programa.

: DAS NORMAS DE PARTICIPAC O
o encaminhar proposta de publicac o para esta chamada
docentes do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da Universidade de
Brasília (PGSOL)
este Edital.
Programa de Pós-Graduação
em Sociologia da Universidade de Brasília (PGSOL).
Art. 3o O livro proposto para publicac
desenvolvidas pelo(s) autor(es) na instituic o ou em cooperac o com outras
universidades ou instituic es de pesquisa.
o pu

o.
:

I – incluam dados ou informac es que constituam ou possam constituir crime
(ou contravenc o penal) ou que possam ser entendidos como incitac
(ou contravenc o penal);
–

es;

III – incluam dados ou informac

ias;

–

;

V – tenham sido produzidos por terceiros.
: DAS INSCRIC ES
, em duas
vias (uma impressa e uma em CD-R ou DVD). Dos originais

o constar:

o texto a ser publicado, a apresentac

(se

houver), os anexos (se houver), o texto para as orelhas e o resumo da quarta
capa.
o a proposta de publicac

o

o estar numeradas),
estar salvos no formato Word, com fonte Times New Roman tamanho 12,
espacamento 1,5 e normalizado, de acordo com as normas da ABNT.
,
devidamente preenchidos:
I – Ficha de Inscric o do livro - Edital Interno 2018 (Anexo A)
II – Termo de compromisso (Anexo B)
o ser encaminhadas, sempre em envelope lacrado
(com a identificac o PROPOSTA DE PUBLICAC O PARA O EDITAL
INTERNO No, DE

DE DE 2018), via secretaria do Programa de Pós-

Graduação em Sociologia da Universidade de Brasília (PGSOL).
. As p

o contiverem toda a documentac o, que

apresentarem documentac
o homologadas.
Art. 9o Monografias, dissertac

o ter sua es

micas devidamente adaptadas para publicac
. O Programa de Pós-Graduação em

Sociologia da Universidade de Brasília (PGSOL)
textos originais d

o de curso.
o aceitas propostas de reedic

publicado por qualquer editora.
: DA SELEC O DE ORIGINAIS
Art. 11 As propostas recebidas
“S

GS

o analisadas pela Comissão Editorial do

”, homologadas de acordo com a viabilidade de sua

publicac o.
Parágrafo único. Compõem a Comissão

“S

GS

”

seguintes membros:
1- Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Sociologia da
Universidade de Brasília (PGSOL)
2- Editor da Revista Sociedade & Estado
3- Chefe do Departamento de Sociologia da Universidade de Brasília
4- Representante docente
o a ser realizada pela Comissão
GS

”, consi

“S
/ou cultural das

propostas, de acordo com:
;
;
c) a adequac o e correc o da linguagem;
d) a clareza e objetividade;
;
f) a apresentac o de acordo com as normas da ABNT.
o de classificac o definida pela
Comissão

o dos materiais

para publicac o.
: DA PUBLICAC O
Art. 15 A divulgac o dos resultados da classificac o, com a indicac o das obras
- -

.
decisão

dos/das autores/as com as respectivas editoras escolhidas.

Art. 18 O/A Autor/a se comprometerá a repassar 5 livros para o PGSOL.
: DOS RECURSOS
de homologac o das inscric es, desde que possua(m) comprovante de
envio/entrega do material previsto nos Arts. 6 e 7 deste Edital.
na Secretaria do Programa ou enviado
por e-mail (PGSOL@UNB.BR
envio/entrega do mat

-limite prevista no Cronograma do

presente Edital.
: DO CRONOGRAMA
o das etapas e datas-limite
Lancamento do Edital: 11 de junho 2018
: 18 de junho de 2018 a 20 de
julho de 2018
Divulgac o das inscric es deferidas: 27de julho de 2018
Recursos sobre a divulgac o das inscric es deferidas 30 e 31 de julho 2018
Homologac o das inscric es 01 de agosto de 2018
Resultado final das propostas aprovadas: 15 de agosto de 2018

ANEXO A – FICHA DE INSCRIC O DO LIVRO - EDITAL INTERNO 2018
:
_____________________________________________________
____
_____________________________________________________
________________
Quantidade total de

: _________
12 e

espaco 1,5 entrelinhas):
-

):

___________________.

_____________________.

____________________.
___________________.

_____________________.

____________________.
Justificativa para a publicac

ncia do tema, etc.):

_____________________________________________________
_________________
_____________________________________________________
_________________
_____________________________________________________
_________________
(s)

do

Conhecimento

(CNPq)

_________________________.
_____________________.

ou

assunto

principal

_________________________.

-alvo (marque mais de uma alternativa, se for o caso)
( ) especialistas no assunto

( ) estudantes do ensino fundamental

livro:

____________________.

____________________. _____________________.
( ) pesquisadores

do

( ) outros _____________________
ANEXO B – TERMO DE COMPROMISSO
Dados pessoais:
Nome:_________________________________________________
________________

Endereco:

_____________________________________________________
________

Bai

: ___________________ Telefone Celular: ( )
_____________ Telefone Residencial: ( ) ________________ E-mail:
_______________________________________________
Link do Lattes: ________________________________________
Declaro,

para

os

devidos

fins,

que

a

obra

intitulada

_____________________________________________________
_________________ foi submetida a Comissão Editorial
Editorial PGS

”

“S

avaliada

publicação
de edic o e/ou publicac o desta obra, comprometo-me ao PGSOL/UNB os
valores recebidos por este EDITAL.
Brasília,___ , ____ de _____________ 2018.
):_______________________________________________
_______
CPF:__________________________________________________
____________

RG:

_____________________________________________________
_________
______________________________________________ Assinatura
(por extenso)

.

