UNIVERSIDADE ESTADUAL DO SUDOESTE DA BAHIA
Recredenciada pelo Decreto Estadual Nº 16.825, de 04 de julho de 2016

EDITAL Nº 094/2017
PUBLICAÇÃO DE LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS DA UESB
O Reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia (UESB), no uso de suas atribuições
legais, em conformidade com a Lei Estadual nº 13.466, de 22 de dezembro de 2015, e as normas
estatutárias e regimentais, torna público que estarão abertas as inscrições para a publicação de
livros de natureza técnico-científica, que se regerá pelas disposições que integram o presente
Edital.
1. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO
1.1. Serão aceitos para análise do Comitê Editorial da UESB, com vistas à publicação, trabalhos
individuais de docentes ou pesquisadores de outras instituições de ensino superior e de servidores
técnico-administrativos do quadro efetivo da UESB.
1.2. Serão publicados somente trabalhos inéditos, de caráter técnico-científico, em volume único,
oriundos de pesquisas, atividades acadêmicas, criações ou inovações, teses ou dissertações
defendidas e aprovadas.
1.3. Serão aceitas também propostas de publicação na forma de coletânea temática de textos. Cada
livro organizado pode ter no máximo de 03 organizadores, sendo um destes obrigatoriamente do
quadro de pessoal da UESB.
1.3.1. As coletâneas deverão contemplar:
a) textos de docentes da UESB, de outras Instituições de Ensino Superior e/ou pesquisadores;
b) textos de servidores técnicos da UESB;
c) textos de egressos de cursos de pós-graduação da UESB;
d) textos oriundos de trabalhos monográficos de conclusão de cursos de graduação da UESB.
1.3.2, O(s) organizador(es) deve(m) ter a autoria de pelo menos um capítulo da obra.
1.4. Cada autor poderá inscrever somente um trabalho, de autoria individual ou coletiva, ou de sua
organização.
1.5. Os trabalhos deverão estar conforme as Normas para Publicação de Livros TécnicoCientíficos (Anexo I), também disponíveis no site: www2.uesb.br/editora.
1.6. O(s) autor(es)/ organizador(es) deve(m) declarar, por meio de Termo de Responsabilidade de
Autoria (Anexo IV) que a obra é inédita e não contém plágio integral nem parcial, assumindo toda
e qualquer responsabilidade moral e material, pelo seu conteúdo e por eventual impugnação de
direitos por parte de terceiros, respondendo, perante à Lei por todo conteúdo da obra. Uma vez
sendo detectado qualquer um dos itens supracitados, a obra será desclassificada.

2. DO QUANTITATIVO DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS
2.1 Serão publicados até 10 (DEZ) livros de autoria única ou coletânea de docentes ou servidores
técnico-administrativos da UESB;
2.2 Serão publicados até 2 (DOIS) livros de autoria única de docentes ou pesquisadores de outras
instituições de ensino superior.
3. DAS INSCRIÇÕES
O autor deverá preencher, imprimir e assinar a Ficha de Inscrição (Anexo II), Termo de
Responsabilidade de Autoria (Anexo IV) e entregar/enviar às Edições UESB, junto com as duas
cópias impressas da proposta, assim como um CD-ROM com arquivo digital do livro em formato
PDF e DOC, no período de 10/07/2017 a 31/08/2017, das 08h às 18h.
Endereço para entrega dos documentos:
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia - UESB
Edições UESB, Módulo da Biblioteca, 1º Andar
Estrada do Bem Querer, Km 4
Vitória da Conquista – BA
CEP 45083-900
4. DA SELEÇÃO
4.1. Após inscrição e desde que atendidos os requisitos para participação, os originais serão
encaminhados para um ou mais pareceristas, garantindo o princípio do anonimato.
4.2. Para classificação final, os pareceres serão submetidos ao Comitê Editorial da UESB, que
analisará e computará a pontuação conforme Barema (Anexo III).
4.3. No caso de reapresentação do texto, para atender ao item B do Anexo III desse Edital, será
computada a média obtida no primeiro parecer para a seleção dos projetos de livros.
4.4. Em caso de empate serão observados os itens, na seguinte ordem:
a) diversificação do Catálogo da Editora;
b) prioridade para autores que ainda não tenham trabalhos publicados com o selo da Edições
UESB;
c) maior titulação do autor.
4.5. Só serão publicados os trabalhos que obtiverem média mínima de 4,2 (quatro vírgula dois),
sendo que a nota máxima é de 7,0 (sete), observando o Barema (Anexo III).
5. DA PUBLICAÇÃO DO RESULTADO
5.1. O resultado do processo seletivo será publicado no Diário Oficial do Estado da Bahia
obedecendo o Barema (Anexo III).
5.2. Os trabalhos não selecionados poderão ser retirados na Edições UESB até 60 (sessenta) dias
após divulgação do resultado. Depois deste prazo, serão incinerados.

6. DAS RESPONSABILIDADES DA EDIÇÕES UESB
3.1. A Edições UESB garantirá às obras aprovadas para publicação:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)
h)
i)

Impressão (tiragem de 300 exemplares);
Revisão de linguagem final;
Diagramação;
Criação e produção de capa;
Registro do código ISBN junto à Fundação Biblioteca Nacional;
Definição do preço de capa;
Comercialização da cota institucional;
Distribuição;
Lançamento, conforme padrão da UESB.

6. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS
6.1. O(s) autor(es) do trabalho publicado deverá(ão) abdicar, em favor da UESB, dos direitos
autorais sobre a primeira edição e receberá(ão), em contrapartida, a doação de 30% (trinta por
cento) da tiragem.
6.2 Autores ou organizadores, que tenham sua cota esgotada, poderão adquirir exemplares da cota
da Edições UESB com desconto de 50% (cinquenta por cento) do preço de capa do livro.
6.3 Após 2 (dois) anos da publicação, a obra ficará disponível em e-book no catálogo da Edições
UESB. Caso a versão impressa esgote antes do prazo, o autor ou organizador (es) poderá(ão) optar
pela disponibilização eletrônica antes desse prazo.
7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
6.1. O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o candidato conhece as exigências do
presente Edital e de que aceita as suas condições, não podendo invocar seu desconhecimento a
qualquer título, época ou pretexto.
6.2. Os referidos Anexos encontram-se disponíveis no site da UESB (www.uesb.br) e se
tornam parte integrante do presente Edital.
6.3. Os casos omissos serão deliberados pelo Comitê Editorial da UESB.

Vitória da Conquista, 06 de julho de 2017.

PAULO ROBERTO PINTO SANTOS
REITOR DA UESB

ANEXO I DO EDITAL Nº 094/2017
NORMAS PARA PUBLICAÇÃO
– LIVROS TÉCNICO-CIENTÍFICOS –

O COMITÊ EDITORIAL
O Comitê Editorial da Edições UESB é um órgão colegiado composto de docentes e servidores da
Instituição, que representam as diversas áreas do conhecimento. O Comitê é responsável pela
análise, discussão e implantação da política editorial, bem como pela decisão a respeito da
publicação dos originais enviados para a Editora.

ENTREGA DE ORIGINAIS
As propostas de publicação de livros deverão ser encaminhadas para a Edições UESB,
pessoalmente, pelos protocolos dos campi de Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga, ou via
Correios, da seguinte forma:
Ficha de Inscrição
(Anexo II),
Termo de
Responsabilidade
de Autoria
(Anexo IV)

Cópia impressa e
arquivo digital

Uma via impressa e
assinada (de cada)

Duas cópias
encadernadas em espiral
(ou semelhante) e um
CD-ROM com arquivo
em formato pdf e doc

Nº de páginas
(limite)

Nomes de autores ou
organizadores

170 (cento e setenta) Não poderá constar em
nenhuma parte da
obra.

Observações:
a) Nesta fase de submissão, não serão aceitos dedicatória, agradecimentos ou outro texto que possa
revelar nomes que identifiquem a autoria da proposta;

3.2 Após efetivação da inscrição, não será permitida a substituição dos originais.

ORIENTAÇÃO EDITORIAL
No caso de livros coletivos, os originais devem apresentar todos os textos completos, bem como
todas as referências dos autores colaboradores. É importante frisar que a obra coletiva deve
apresentar uma padronização no que tange à redação dos textos, ao uso de notas bibliográficas e de
rodapé, à apresentação dos autores, além de uma disposição equilibrada dos textos, valorizando a
constituição de textos de temáticas afins. Também é recomendável a elaboração (pelo organizador
da coletânea) de uma bibliografia unificada, comum a todos os capítulos.
Os trabalhos que concorrerão à publicação deverão ter passado por cuidadosa revisão de
linguagem, geralmente efetuada por especialista da área. Os textos não devem conter informações
que possam identificar os autores, pois serão submetidos a consultores (pareceristas externos),
mantidos no anonimato.

A Edições UESB não publica livros no formato original de dissertação ou tese. Tais produções
deverão ser reformuladas pelo autor antes de serem submetidas à apreciação editorial. Na
transposição da dissertação ou tese para o formato livro, os autores deverão preocupar-se em
apresentar um texto fluido, mas enxuto no que tange às referências bibliográficas, e notas de
rodapé, com redação uniforme. É preciso que se leve em conta que a dissertação ou tese são textos
elaborados, a priori, para serem lidos e julgados por pesquisadores altamente especializados na
temática desenvolvida nas pesquisas. O livro, além de buscar um público mais amplo, deve
apresentar um posicionamento do autor e não mais uma opinião a ser julgada por uma banca. Nesse
sentido, comentários que poderiam parecer óbvios para os especialistas a quem a tese ou
dissertação se destina — e que não constariam dela — devem, necessariamente, ser incluídos em
um livro. Por outro lado, citações, referências ou digressões — colocadas em uma tese ou
dissertação para demonstrar erudição ou domínio sobre esta ou aquela bibliografia mais
especializada — são desnecessárias em um livro.

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS
Estrutura do texto
Os trabalhos deverão ser apresentados com:
- entrelinhas: 1,5
- fonte: Times New Roman, tamanho 12
- margens: 2,0
- tamanho do papel: A4
Notas e referências
As notas explicativas e de rodapé deverão ser digitadas em tamanho 10. Deverão aparecer no final
do texto , mesmo se tratando de coletânea.
O sistema de citação é por autor-data e as notas de rodapé deverão ater-se às explicações essenciais
para a compreensão do texto. Todas as fontes citadas no trabalho deverão ser referenciadas no
final, obedecendo-se às normas estabelecidas pela Associação Brasileira de Normas Técnicas
(NBR 10520), tomando-se, por exemplo, as indicações abaixo:
Ex. 1: (SILVA, 1993)
Ex. 2: Segundo Ferreira (1910)...
Citações no texto, até três linhas, deverão aparecer entre aspas. Citações que excederem três linhas
deverão ser destacadas em fonte tamanho onze, em espaço simples, e alinhadas à direita, com recuo
de quatro centímetros.
Tabelas, quadros, figuras e gráficos, enumerados sequencialmente, deverão ser feitos em preto e
branco, de acordo com as normas em vigor.
PRODUÇÃO
Uma vez aprovada pelo Comitê Editorial, a obra é incluída na programação da Edições UESB. O
autor é notificado da decisão da publicação do livro, o que deverá ocorrer num prazo mínimo de
seis meses e máximo de 18 meses após a divulgação oficial do resultado do Edital. Caso o autor
não cumpra esse prazo, a publicação será revogada.
Composição e capa
A composição da obra, inclusive criação da capa, editoração, definição de formato, entre outros
procedimentos técnicos, será de responsabilidade da Edições UESB. Nesse sentido, é
recomendável que o proponente procure a Edições UESB para subsídios e sugestões antes de

providenciar quaisquer serviços, sobretudo aqueles relacionados à arte da capa.
Utilização de imagens
As imagens e fotos gravadas em CD-ROM deverão, em função de tratamento posterior, ser
entregues em extensão jpeg ou tiff, no formato 100%, com, no mínimo, 300 dpi de resolução. Caso
o responsável assim deseje, as imagens poderão ser escaneadas diretamente pela Edições UESB,
bastando entregar os originais à Editora. Também será de responsabilidade do proponente a
verificação quanto a eventuais direitos autorais relativos às imagens. Caberá à Edições UESB
decidir a melhor técnica de impressão das imagens no livro, em função dos custos e de uma
avaliação custo-benefício.
RESPONSABILIDADES DA EDIÇÕES UESB
A Edições UESB garantirá aos livros selecionados para publicação:
a) Impressão: tiragem de 300 exemplares.
Obras que necessitem ser impressas em cores e o custo ultrapassar o valor de R$4.000,00
(quatro mil reais), os autores ou organizadores devem assumir 50% do excedente e a UESB
os outros 50%;
j) Revisão de linguagem final;
k) Diagramação;
l) Criação e produção de capa;
m) Registro do código ISBN junto à Fundação Biblioteca Nacional;
n) Definição do preço de capa;
o) Comercialização da cota institucional;
p) Distribuição;
q) Lançamento, conforme padrão da UESB.

DIREITOS AUTORAIS
O autor do trabalho publicado deverá abdicar, em favor da UESB, dos direitos autorais sobre a
primeira edição e receberá, em contrapartida, a doação de 30% da tiragem.

COMITÊ EDITORIAL DA UESB

ANEXO II DO EDITAL Nº 094/2017
FICHA DE INSCRIÇÃO*

A) IDENTIFICAÇÃO DO PROPONENTE
1. Nome completo: ____________________________________________________________
Endereço residencial: ___________________________________________Tel:_________
E-mail: ________________________
Cidade: __________________________ Estado: ___________ CEP:__________________
Identidade: ___________________ Órgão: __________ CPF:_______________________
Universidade ou Instituto de Pesquisa: ______________________________________________
Departamento ou Setor:______________________________________________________
Cargo ou função:____________________________________________________________
2. Outros autores (caso haja)
Nome completo: ___________________________________________________________
Endereço residencial: ___________________________________________Tel:_________
E-mail: ________________________
Cidade: __________________________ Estado: ___________ CEP:__________________
Identidade: ___________________ Órgão: __________ CPF:_______________________
Universidade ou Instituto de Pesquisa: ______________________________________________
Departamento ou Setor:______________________________________________________
Cargo ou função:____________________________________________________________
Nome completo:____________________________________________________________
Endereço residencial: ___________________________________________Tel:_________
E-mail: ________________________
Cidade: __________________________ Estado: ___________ CEP:__________________
Identidade: ___________________ Órgão: __________ CPF:_______________________
Universidade ou Instituto de Pesquisa: ______________________________________________
Departamento ou Setor:______________________________________________________
Cargo ou função:____________________________________________________________
B) CARACTERÍSTICAS DO ORIGINAL
1.Título:________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
2. Classificação das áreas do conhecimento em que se insere a proposta (de acordo com definição
do CNPq):
Grande área: __________________________________________________________
Área: _________________________________________________________________
Subárea: ______________________________________________________________
Especialidade: _________________________________________________________
3. Origem (Indicar o percurso de pesquisa, discussão, aprimoramento etc. que deu origem à obra):
( ) tese de livre-docência
( ) tese de doutoramento
( ) dissertação de mestrado
( ) instituto de pesquisa

( ) coletânea de textos/artigos
( ) outros (_____________________________________________________________)
5. Resumo do livro:
_______________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
6. Indique 4 (quatro) palavras-chave relacionadas ao tema da obra:
_____________________________________________________________________

7. Público a que se destina:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
8. Justificativa para publicação:
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________
9. O original já está normalizado segundo a ABNT?
( ) SIM
( ) NÃO
10. O original já está revisado quanto à sintaxe e ortografia?
( ) SIM
( ) NÃO 11. O
original já está editorado em Page Maker ou outro editor?
( ) SIM
( ) NÃO
12. Já existe uma arte de capa criada para o original?
( ) SIM
( ) NÃO 13.
O original está submetido a alguma outra editora?
( ) SIM
( ) NÃO
14. Possui algum financiamento total ou parcial para a publicação?
( ) SIM
( ) NÃO
Estou ciente que a submissão da obra deverá ser exclusiva à Edições UESB até a divulgação do
resultado final.
Vitória da Conquista ___/___/____.

_________________________________________________________
Assinatura do proponente (autor individual ou organizador)

ANEXO III DO EDITAL Nº 094/2017

BAREMA
Título do Trabalho: _____________________________________________________________

O PARECER É COMPOSTO POR OBSERVAÇÕES ACERCA DOS TÓPICOS ABAIXO
RELACIONADOS (o parecerista discorrerá sobre cada tópico individualmente e atribuirá uma
pontuação no quadro resumo)

QUADRO RESUMO DE TÓPICOS/PONTUAÇÃO
a. Consistência do tema e do conteúdo com a área do saber

1

2

3

4

5

6

7

b. Relevância técnico-científica
c. Criatividade e inovação da abordagem geral
d. Relevância das referências e fundamentação teórica
e. Coerência entre resultados e problematização da pesquisa
f. Clareza e objetividade da linguagem
g. Avaliação global da qualidade da obra
Média mínima para publicação: 4,2
A – Favorável à publicação: ___________________________________
B – Favorável à publicação, com restrições:
- reapresentar o texto ao parecerista: ________________________
- não reapresentar o texto ao parecerista: ____________________
C – Não favorável à publicação: ________________________________

___________________________
Data, Local

___________________________
Assinatura do(a) parecerista

ANEXO IV DO EDITAL Nº 094/2017

TERMO DE RESPONSABILIDADE DE AUTORIA

Eu (nós), autor(es) da obra _________________________________________, a qual submeto (emos)
à apreciação da Edições UESB, declaro (amos) que o material é original e inédito - não foi publicado
na forma de livro ou de capítulo de obra coletiva, em meio digital ou impresso. Assumo(imos) ainda
toda e qualquer responsabilidade civil e criminal, perante a Lei de Direitos Autorais, caso seja
detectado plágio na obra, em qualquer etapa do processo de publicação.
_____________________, ___/___/______
Local e data

Autor: _________________________________________________________________________
CPF:____________________________ RG:_____________________
_______________________________________________________
Assinatura

Autor: _________________________________________________________________________
CPF:____________________________ RG:_____________________
_______________________________________________________
Assinatura

Obs: Em caso de livro organizado, apresentar os dados (nome, CPF, RG e assinatura) de todos.

