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1. PREÂMBULO  

1.1 O Doutorado Multi-institucional e Multidisciplinar em Difusão do Conhecimento 
(DMMDC), através de seu Coordenador, no uso de suas atribuições legais, torna público 
e estabelece o edital para publicação de livros do DMMDC com recurso PROAP, em 
conformidade com o Regimento Interno do Programa.  

1.2. O presente Edital foi homologado em Reunião do Colegiado de curso realizada em 
14/10/2019. 

1.3 Agradecemos a CAPES - Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 
Superior – pelo apoio  

 
2. OBJETO 
 
Estão abertas a submissão para a publicação e propostas de livro científicos do 
DMMDC com recurso PROAP, relacionados ao tema e linhas de pesquisa do 
programa. O prazo para o processo de submissão dos livros será aaté dia 23de 
outubro de 2019. Após esse período, as propostas serão encaminhadas aos 
pareceristas para fins de avaliação. Os livros serão selecionados em 2 (duas) faixas, 
conforme especificado no item 4 deste edital.  

 
3.  DAS NORMAS GERAIS E DOS REQUISITOS DE APOIO 
 

a) Os livros devem ter 3 (três) organizadores; 
b) Pelo menos dois dos organizadores devem ser docentes permanentes do 

Programa; 
c) O terceiro organizador pode ser um discente ou docente colaborador do 

Programa; 
d) As propostas dos livros devem ser coletâneas comno mínimo 70% dos capítulos 

escritos com pelo menos um docente autor do DMMDC 
e) Os autores discentes do programa devem publicar obrigatoriamente com seus 

orientadores; 
f) O livro deve estar relacionado a área de concentração do programa e com 

aderência a no mínimo uma linha de pesquisa do DMMDC. 



 
 

4. PROCESSO DE INSCRIÇÃO  
 
A proposta do livro deverá ser enviada até dia 24/10/2019, conforme cronograma 
descrito no item 8 deste edital, para o endereço eletrônico 
selecaodmmdc@gmail.comcontendo: 

a) título provisório; 
b) nomes dos 3 (três) autores; 
c) resumo do livro com no máximo 250 palavras;  
d) relação com algum projeto e/ou disciplinas e/ou linha(s) relacionada(s) do 

Programa;  
e) quantidade de Páginas;  
f) como está/será organizado o livro; 
g) como os capítulos foram/podem ser submetidos pelos docentes e discentes do 

programa. 
 
5. SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS  
 
Concluídas as inscrições, as propostas serão analisadas por avaliadores externos 
considerando os critérios do perfil dos autores e do mérito do livro.  
 
6. DA FAIXA DE DISTRIBUIÇÃO DE RECURSOS 
 
O apoio financeiro será distribuído em duas FAIXAS, correspondendo ao uso e 
distribuição do recurso PROAP. 
 
Faixa A 
 
O apoio financeiro será total para publicação do Livro na editora escolhida  
 
Faixa B 
 
O apoio financeiro será parcial e o valor sairá da divisão do restante do recurso PROAP 
até a data limite de empenho dividido pelo número de livros aprovados nesta Faixa. 
 
Os autores contemplados nesta faixa deverão completar com recursos próprios a 
diferença do valor orçado pela Editora e o valor contemplado neste edital para a 
publicação do livro. 
 
Recursos próprios dos autores = Valor orçado pela editora – valor contemplado neste 
edital. 
 
6.1 Serão contempladas as propostas que atendam ao item 7. 
 
7. ENQUADRAMENTO 



 
 
O enquadramento em cada faixa será realizado por indicação da proposta e deve 
obedecer aos seguintes critérios: 
 
Faixa A 
 
Poderão ser enquadrados nesta faixa as propostas de livros já avaliadas e aprovadas 
pelo colegiado do Programa 
 
Faixa B 
 
Poderão ser enquadrados nesta faixa as propostas de livros em produção e que não 
foram submetidas a avaliação externa e aprovação pelo colegiado do Programa. 
 
 
8. CRONOGRAMA 
 
 

Etapa Data 

Lançamento do Edital 21/10/2019 

Período de inscrição 21/10/2019 a 24/10/2019 

Resultado das propostas contempladas 28/10/2019 

Entrega da versão final do livro para envio a Editora 20/12/2019 

 
 
9. CONDIÇÕES 
 
Os livros que não forem entregues até a data prevista do cronograma descrito no item 
8 deste edital serão desclassificados. 
 
 
 
 


