UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação

Chamada 03/2022 - Contratação de Serviços - Editoração de Livros e E-books ou Tradução de
Artigos PROAP/AUXPE/PPGE-FE

O Programa de Pós-Graduação em Educação da Faculdade de Educação da Unicamp informa que
dispõe atualmente de recursos PROAP/CAPES para Contratação de Serviços - Editoração de Livros e
E-books ou Tradução de Artigos de docentes credenciados no PPGE e discentes devidamente
matriculadas/os no mestrado acadêmico e doutorado do PPGE (em coautoria com seus/suas
Orientadores/as).
São critérios prioritários para financiamento à editoração de Livros e E-books:
1. Contemplar produção de docentes e discentes 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.

ATENÇÃO - Lembramos que o prazo para utilização do recurso é 30/04/2022, portanto as
solicitações deverão ser encaminhadas para o email educacao@unicamp.br impreterivelmente até
18/04/2022
Seguem as orientações para solicitação:

Contratação de Serviços - Editoração de Livros e E-books ou Tradução de Artigos
A/O interessado/a deverá encaminhar no e-mail educacao@unicamp.br uma carta com a
especificação do serviço e a justificativa, além de anexar pelo menos 3 orçamentos em nome de

UNIVERSIDADE ESTADUAL DE CAMPINAS
Faculdade de Educação
Programa de Pós-Graduação em Educação

Heloísa Helena Pimenta Rocha - CPF: 236.728.893-34 - Programa de Pós-Graduação em
Educação da Faculdade de Educação da Universidade Estadual de Campinas.
Os orçamentos devem conter as seguintes informações:
CNPJ
Razão Social
Prazo de pagamento
Validade da proposta
Prazo de entrega (até 30/04/2022)
Assinado e datado
No caso da contratação de editoração de e-book, enviar também Carta de interesse (assinada)
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) com acesso gratuito.
Importante: Os/as interessados/as que forem contemplados com recurso financeiro CAPES
deverão utilizar no trabalho as seguintes expressões (no idioma do trabalho): "O presente
trabalho foi realizado com apoio da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior - Brasil (CAPES) - Código de Financiamento 001"/ "This study was financed in part by
the Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Brasil (CAPES) - Finance
Code 001" em conformidade com a Portaria CAPES nº 206, de 4 de setembro de 2018.
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