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EDITAL DE PUBLICAÇÃO 001/2013
COLEÇÃO TESES E DISSERTAÇÕES

A Universidade Federal de Pelotas, por intermédio da Editora da UFPel e da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, torna público o presente Edital e convida os
professores e alunos dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFPEL ou professores
efetivos e servidores técnico-administrativos da UFPel a publicar teses e dissertações
defendidas e/ou revalidadas em outros programas de outras instituições de ensino superior
do país, considerando as especificações constantes neste Edital.

1. Natureza
Seleção e publicação de livros resultantes de teses e dissertações de professores e
alunos dos Cursos de Pós-Graduação stricto sensu da UFPel ou professores efetivos e
servidores técnico-administrativos da UFPel defendidas e/ou revalidadas em outros
programas de outras instituições de ensino superior do país até a data de lançamento
do presente edital.

2. Objetivo
Publicar teses e dissertações dos professores e alunos dos Programas de PósGraduação stricto sensu da UFPel ou professores efetivos e servidores técnicoadministrativos da UFPel, defendidas e/ou revalidadas em outros programas de outras
instituições de ensino superior do país, constituindo uma primeira etapa na formação
de um acervo permanente da Coleção Teses e Dissertações.

3. Requisitos e condições de publicação
3.1. A tese ou dissertação deve ter sido aprovada sem ressalvas e/ou recomendada
pelos membros da banca examinadora comprovada pela apresentação da cópia da
ata da defesa no ato da inscrição.
3.2. Recomenda-se que a tese ou dissertação seja apresentada sem resumos,
abstracts, agradecimentos, anexos, notas de rodapé desnecessárias ou outras
formas de interlocução com a banca examinadora.
3.3. Considera-se autor da tese ou da dissertação o concluinte inscrito como discente de
programa de pós-graduação. Para fins deste Edital, o orientador não é considerado
coautor.
3.4. Os originais apresentados deverão conter no máximo 150 páginas (fonte Times New
Roman, corpo 12, entrelinha 1,5 e margens 2,5 cm), em caso de dissertações; e 200
páginas, no mesmo formato, em caso de teses.
3.5. A seleção dos livros obedecerá proporcionalmente à demanda apresentada, de
acordo com as seguintes áreas de conhecimento: 1 - Ciências Matemáticas e
Naturais; 2 - Engenharias e Computação; 3 - Ciências Biológicas; 4 - Ciências
Médicas e da Saúde; 5 - Ciências Agronômicas e Veterinárias; 6 - Ciências
Humanas; 7 - Ciências Sociais Aplicadas; 8 - Linguagens e Artes.
3.6. O número de livros publicados está condicionado ao orçamento delimitado neste
edital;
3.7. Ao autor caberá 10% em livros da totalidade da publicação.
3.8. Os membros da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-graduação, os professores e os
servidores técnico-administrativos vinculados à Editora da UFPel estão impedidos
de apresentar trabalho para fins deste Edital.

4. Inscrição
4.1. As propostas deverão ser inscritas na Editora da UFPel.
4.2. No ato da inscrição o autor deverá apresentar DUAS vias do formulário de inscrição
(ANEXO I), do Termo de Compromisso (ANEXO II), no qual o autor se compromete
a cumprir os prazos estabelecidos durante o processo de edição e da declaração
(ANEXO III), de que o conteúdo da tese/dissertação não foi publicado em livro, no
formato digital ou impresso, sob pena de desclassificação.
4.3. A apresentação inclui três cópias impressas, encadernadas em espiral, da tese ou
dissertação acompanhadas do arquivo eletrônico formatado com editor de texto.
4.4. Na cópia encadernada da tese ou da dissertação deverá estar anexada a cópia da
ata de defesa do trabalho acadêmico.

5. Análise e julgamento
5.1. Fica a cargo da Comissão Julgadora, escolhida pelo Conselho Editorial da Editora
da UFPel, selecionar as obras aprovadas.
5.2. Para compor a Comissão Julgadora, o Conselho Editorial da Editora da UFPel
indicará professores doutores de cada área, especificadas no item 3.5.
5.3. A seleção das obras obedecerá aos seguintes critérios de avaliação:

Critérios

Peso

Linguagem
(correção, clareza e fluidez)

3

Formais e metodológicos
(fidelidade, indicação, adequação ,
clareza e qualidade das referências
bibliográficas, conceitos, fontes,
citações, transcrições e ilustrações)

4

Inovação, originalidade e relevância

3

6. Da edição
6.1. A tiragem de cada livro será de 100 exemplares.
6.2. A Editora da UFPel compromete-se com o lançamento de, no mínimo, 10 livros por
ano pela Coleção Teses e Dissertações.
6.3. O processo editorial é de competência exclusiva da Editora da UFPel, ficando o
autor submetido às modificações indicadas pela Comissão Julgadora sob pena de
não ter sua obra publicada.
6.4. As obras selecionadas para publicação irão integrar a Coleção Teses e
Dissertações.
7. Orçamento
As propostas aprovadas serão financiadas com recursos da Pró-Reitoria de Pesquisa
e Pós-Graduação e da Editora da UFPel e os livros serão editorados e impressos pela
Editora e Gráfica da UFPel, não ultrapassando o valor total de R$ 30.000,00 (trinta mil
reais).

8. Calendário

Lançamento do Edital

20 de agosto

Período de Inscrição

20 de agosto a 09 de
setembro

Divulgação dos Resultados
Preliminares

27 de setembro

Apresentação de Recursos

27 de setembro a 30 de
setembro

Divulgação dos Resultados
Finais

1º de outubro

Lançamento das Obras

04 de novembro

9. Cláusula de Reserva
O Conselho Editorial da Editora da UFPel reserva-se o direito de resolver casos
omissos e situações não previstas no presente Edital.

Pelotas, 20 de agosto de 2013

Profª Denise Petrucci Gigante
Pró-Reitora de Pesquisa e Pós-Graduação

Prof.ª Denise Marcos Bussoletti
Diretora da Editora da UFPel
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA O EDITAL N.° 01/2013/COLEÇÃO TESES E
DISSERTAÇÕES
Número de inscrição _______________
IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
Nome completo: ____________________________________________________________
Endereço residencial: ________________________________________________________
Telefone: ______________________ E-mail: _____________________________________
Cidade: ________________________ Estado: _________CEP: ______________________
RG: ______________________ Órgão: _______ CPF: _____________________________
INSTITUIÇÃO
Unidade: _____________________________ Curso: _______________________________
Programa de Pós-Graduação: _________________________________________________
Estudante

Professor

Técnico-administrativo

CARACTERÍSTICAS DO TEXTO
Tese

Dissertação

Título:_____________________________________________________________________
__________________________________________________________________________

Áreas:
Ciências Matemáticas e Naturais
Engenharias e Computação
Ciências Biológicas
Ciências Médicas e da Saúde
Ciências Agronômicas e Veterinárias
Ciências Humanas
Ciências Sociais Aplicadas
Linguagens e Artes
DOCUMENTOS EXIGIDOS PARA INSCRIÇÃO
03 Cópias encadernadas
01 Cópia em arquivo digital em editor de texto
Ata de defesa

Pelotas, _____ de ________________________ de 2013.

_________________________________________
Autor
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ANEXO II
TERMO DE COMPROMISSO

Eu,

________________________________________________________________,

_________________________ (professor/estudante), comprometo-me a entregar o
meu trabalho:__________________________________________________________
_____________________________________________________________________
contemplado no Edital de Teses e Dissertações 2013, da Editora da UFPel e da
PRPPG, contendo o material completo, de acordo com as cláusulas do EDITAL TESES e DISSERTAÇÕES 2013 e em cumprir os prazos de revisão estipulados pela
Editora da UFPel, sob pena de ter minha publicação cancelada em caso de
descumprimento do estabelecido.

Pelotas, _____ de ________________________ de 2013.

_________________________________________
Autor
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ANEXO III
DECLARAÇÃO

Eu,

________________________________________________________________,

_________________________ (professor/estudante), declaro que o conteúdo da tese
e/ou dissertação de minha autoria, de acordo com a Lei de Direitos Autorais, não foi
publicado em livro, no formato digital ou impresso.

Pelotas, _____ de ________________________ de 2013.

_________________________________________
Autor

