
3º EDITAL DE PUBLICAÇÃO DE LIVRO COM RESULTADOS DE PESQUISA 

 

 

Estão abertas inscrições para submissão e avaliação de livros, no formato de livros integrais (de 

autoria única) ou coletâneas de capítulos, resultantes de projetos de pesquisa individuais, em grupo 

ou em rede de colaboração, a fim de que seja financiada sua publicação no formato de e-book com 

acesso livre e gratuito. 

O presente Edital visa ao pagamento de até R$ 8.500,00 com serviços gráficos e editorais 

destinados à editoração e à publicação de livro(s) com conteúdos científico-acadêmicos e das 

atividades do programa de pós-graduação. A fonte de financiamento é verba PROAP – CAPES. 

Para concorrer, a/o docente do PPGE/FE deverá encaminhar até 19/02/2021 os seguintes 

documentos:  

1.   Livro completo, com todos os capítulos e demais seções. Todos os capítulos devem ser 

resultados de projetos de pesquisa ligados à pós-graduação. 

2.   Carta de interesse de editora universitária ou comercial ou ligada a uma associação 

científica, manifestando sua concordância em publicar o livro e realizar os serviços de 

editoração e publicação online (e-book). 

3.   Solicitar, por e-mail, 03 propostas de orçamentos a fornecedores distintos contendo as 

seguintes informações: 

 CNPJ 

 Razão Social 

 Prazo de pagamento 

 Validade da proposta 

 Prazo de entrega 

 Dados bancários (Banco do Brasil) 

 Assinado e datado. 

Após receber essas propostas encaminha-las (o e-mail de solicitação e a proposta) 

para tassibr@unicamp.br. Vale ressaltar que a proposta mais vantajosa será selecionada pelo Setor 

Financeiro de acordo com a Lei 8666/1993. 

São critérios prioritários para seleção das obras 

1.   Contemplar produção de docentes do PPGE-Unicamp que tenham impacto na avaliação 

quadrienal da CAPES em vigência. 

2.   Incluir capítulos escritos por docentes de demais programas de pós-graduação do Brasil. 

3.   Incluir capítulos escritos por docentes de instituições acadêmicas do exterior. 

4.   Articular temáticas que sejam de interesse de mais de uma linha de pesquisa do PPGE-

Unicamp. 

  

O resultado será divulgado, por e-mail, dia 02/03/2021.  

mailto:tassibr@unicamp.br
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 Após a divulgação do resultado, a Secretaria de Pós-graduação junto à Diretoria Financeira irá 

providenciar a contratação dos serviços a partir dos orçamentos enviados. Vale ressaltar que o 

encerramento do Convênio PROAP/CAPES encerra-se em maio/2021 e por isso até abril do 

mesmo ano o serviço deverá estar efetivado, portanto o livro deverá estar pronto (já revisado) para 

publicação.  

 

Comissão de Orçamento - PPGE/FE, 03/12/2020 

 


