
Edital de Publicação de Livro nº 01/2018

Grupo de Estudo e Pesquisa Educação e Epistemologia  da Ciências e suas Linguagens - GEECIEN

O Grupo  Estudo  e  Pesquisa  Educação  e  Epistemologia  das  Ciências  e  Suas  Linguagens  -

GEECIEN  formaliza  a  chamada  para  publicação  de  capítulos  em  livros.   Nesta  proposta,  serão

planejados  o  período  anual  das  publicações  do  grupo,  podendo  na  2ª  edição  ser  reformulada  a

composição e agrupamento dos organizadores. 

Título  Provisório  -   Saberes  docentes  na  Pesquisa,  Ensino  e  Extensão  para Inclusão e

Divulgação Científica.

1. DA ESTRUTURA DO LIVRO

1.1 -  Para a elaboração da edição 2018 será preferencialmente em volume único em formato

impresso com possibilidade da versão ser publicada em formato e-book.

1.2  -   Para  a  construção  do  livro  haverá  a  divisão  entre  os  organizadores   e  os  autores

principais e coautores.

§ 1º  Os organizadores  terão como atribuição:

• Estabelecer o contato com as editoras;

• Solicitar orçamentos junto as editoras;

• Fazer a diagramação do livro para submissão junto à editora;

• Receber o livro físico no endereço de correspondência;

• Assinar o contrato junto à editora;

• Efetuar a divulgação junto à editora e com os autores;

• Ter a posse dos direitos autorais dos capítulos enviados pelos autores;

• Escolher a capa para a publicação do livro;

• Efetuar o recebimento do pagamento referente a cota assumida pelos

autores;

• Efetuar o pagamento junto a Editora;

• Assumir  custos adicionais não previstos  no edital;

• Escolher  a  quantidade  de  volumes  de  acordo  com  a  quantidade  de

capítulos;

• Serão responsáveis pela aceitação ou rejeição dos capítulos  submetidos

pelos autores;

• Serão responsáveis para eliminação do capítulo em caso de plágio;

• Os  organizadores  poderão  publicar  seus  capítulos  nas  mesmas

condições dos demais autores; 
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• Publicar e avisar aos autores sobre as datas importantes;

• Definir o formato do livro para a versão e-book;

• Deliberar sobre casos omissos do edital.

§ 2º - Os autores principais terão como atribuição:

• Os autores principais dos capítulos são responsáveis integralmente pela escrita

e formatação do capítulo obedecendo integralmente as normas deste edital;

• Deverão obedecer os prazos estabelecidos neste edital;

• Deverão garantir que o texto não possua qualquer indício de plágio que possa

comprometer a obra;

• Os  autores  principais  devem  confirmar  o  aceite  para  publicação  do

capítulo  via  formulário  https://goo.gl/forms/LdC06xtsoI4gYVAO2 após

receber o e-mail dos organizadores até a data limite de 26 de novembro de

2018.

• Caso  seja  encontrado  algum  indicio  de  plágio,  o  autor  do  capítulo  será

responsabilizado com os custos adicionais para ajuste e para a publicação da

nova versão do livro, previsto através do termo de compromisso e sessão de

direitos autorais assinado e com firma reconhecida (Anexo I);

• Os autores principais  deverão enviar o termo de compromisso e cessão dos

direitos  autorais  sobre  a  publicação  do  seu  capítulo  dentro  dos  prazos

estabelecidos e normas estabelecidas no cronograma deste edital;

• O  autor  principal  deve  retransmitir  as  informações  dos  organizadores  aos

coautores;

• O autor  principal  terá  direito  a  uma cota  de  livros  distribuídas  conforme o

número de autores e coautores;

• O  autor  principal  é  responsável  pela   comunicação  e  transmissão  das

informações junto aos coautores.

§ 3º - Os coautores terão como atribuição:

• Deverão obedecer os prazos estabelecidos neste edital;

• Deverão garantir que o texto não possua qualquer indício de plágio que possa

comprometer a obra;

• Caso seja encontrado algum indicio de plágio, o autor principal do capítulo será

responsabilizado com os custos adicionais para ajuste e para a publicação da

nova versão do livro, previsto através do termo de compromisso e sessão de

direitos autorais assinado e com firma reconhecida (Anexo I);
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• Os coautores deverão enviar o termo de compromisso e cessão dos direitos

autorais sobre a publicação do seu capítulo para os autores principais dentro

dos prazos estabelecidos e normas estabelecidas no cronograma deste edital;

1.3 - A quantidade de exemplares será definida pelos organizadores conforme o recebimento da

confirmação  do  aceite  via  google  forms  e  finalizará  e  definirá  a  partir  da  entrega  do  termo  de

compromisso e cessão de direitos autorais assinado pelos autores, na qual indicará quantos capítulos

desejará publicar.

1.4 -  Cada artigo deverá  obedecer os anexos III e IV. Cada Autor principal pode enviar três

capítulos como autor principal e ou três capítulos como coautor.

2. AUTORES E ORGANIZADORES :

2.1 - Para esta primeira edição serão os organizadores:

Prof. Dr. Fábio de Souza Alves;

Prof. Me. Marcos Bohrer;

Prof. Me. Dennison Benetti Rodrigues;

Profa. Esp. Thais Goldeff Hahnn.

 2.2 - Serão possíveis autores:

Prof. Dr. Fábio de Souza Alves;

Prof. Me. Marcos Bohrer;

Prof. Me. Dennison Benetti Rodrigues;

Profa. Esp. Thais Goldeff Hahnn;

Profa. Me. Tatiane Peratz;

Profa. Me. Fernanda Marchiori Grave;

Prof. Dr. Mateus Romanini;

Profa. Me. Poliana Sella;

Prof. Dr. Denis Eduardo Peixoto;

Prof. Esp. Luis Mateus da Silva Souza;

Prof. Dr. Rodrigo Hinojosa Valdez;

Profa. Me. Fernanda B. Valdez;

Prof. Dr. Lucas Wolf;

Prof. Me. Felipe Schimdt;

Cheila Nunes – Administradora;

Bruna Motta - Pedagoga;

Liane Sbardelotto – Pedagoga.

3. OBJETIVO: 
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3.1 - Nesta proposta nosso objetivo é a socialização,  por meio de uma coletânea, as diferentes

frentes de trabalho do grupo e parceiros, no intuito de divulgar a pesquisa e a extensão e os realatos de

experiência  de forma coletiva ou individual e assim, registrar descobertas, experiências e fazeres sobre

os temas desenvolvidos pelos convidados ao longo dos últimos 3 (três) anos. 

3.2 - Nesse contexto, desenvolveremos uma coletânea cujos textos precisam, obrigatoriamente,

resultar de pesquisas científicas, extensão ou relatos de experiência que atendam os seguintes eixos

temáticos: 

• Inclusão e Diversidade;

• Avaliação do Ensino e ou da Aprendizagem;

• Didática e Metodologias de Ensino Aprendizagem.

• Ensino à distância e ou Tecnologias na Educação.

• Divulgação Científica e ou Popularização da Ciência;

• Gestão e indicadores escolares;

• Formação Inicial e Contínua de Professores;

• Ética e Formação Profissional;

• Educação e Direitos Humanos.

4. DAS SUBMISSÕES 

4.1 -  Os textos  deverão  ser  enviados  para  os  e-mail  geecien  @gmail.com   de  12/11/2018  até

01/02/2019  aos membros Organizadores pelo e-mail geecien@gmail.com

4.2 - Os textos devem ser inéditos e quando baseados em pesquisas anteriores (exemplo: teses ou

dissertações) não poderão ser uma cópia na integra, mas sim utilizadas como embasamento e, como tal, deve

estar explícita essa informação;

4.3 - Os textos poderão apresentar até 2 (dois) coautores  que fazem parte do grupo de pesquisa ou

que  sejam convidados pelos  autores.  A responsabilidade por  todas  as  etapas  será  do  primeiro autor  do

capítulo, denominado autor principal; 

4.4 - Cada autor principal poderá apresentar até 3 (três) textos para a publicação;

4.5 - Deverão ser enviados dois arquivos em arquivo editável extensão .doc e ou .odt : a) texto a

ser publicado  e  b) minicurrículo e digitalizado o c)  termo de Compromisso e Cessão de direitos

autorais.

a) Os textos deverão ser identificados no nome do arquivo, obedecendo a seguinte ordem: 

SOBRENOME_NOME 1º AUTOR_texto 

b) Os Minicurrículos deverão ser identificados: 

SOBRENOME_NOME 1º AUTOR_Minicurrículos 

c) termo de compromisso e cessão de direitos autorais

SOBRENOME_NOME 1º AUTOR_termo
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4.5.1 - Todos os coautores devem enviar o minicurrículo e o termo para os autores principais que

deverão reenviar para os organizadores do livro;

4.6 - Os autores principais deverão enviar os seus capítulos de livro com a correção ortográfica

seguindo as normas da ABNT;

4.7 - Os autores  deverão seguir o modelo previsto no anexo III e IV, obedecendo as normas contidas

no modelo do texto.
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5. DATAS IMPORTANTES 

5.1 - Os prazos para encerramento deste edital estão no quadro abaixo:

Quadro 1- Datas importantes previstas para publicação do livro1

Período Atividade
01/09/2018 a 01/11/2018 Estabelecimento e Solicitação de Orçamento  com a Editora

12/11/2018 Abertura para submissão dos capítulos

12/11/2018 Envio do e-mail convite para os autores principais

26/11/2018 Data Limite para confirmação das publicações com os coautores

05/12/2018 Divulgação preliminar dos capítulos a serem publicados

10/12/2018 Previsão do valor da cota de livros por capítulo

12/11/2018 a 01/02/2019 Envio dos capítulos versão finalizada

12/11/2018 a 01/02/2019 Envio dos termos de responsabilidade e cessão de direitos

01/02/2019 Data final para envio dos capítulos

01/12/2018 a 09/02/2019 Leitura e aceitação do capítulo do livro

10/02/2019 a 20/02/2019 Confecção do Modelo para envio à Editora

21/02/2019 Definição do valor da cota de livros por capítulo

21/02/2019 Envio do modelo para a Editora

21/02/2019 Assinatura do contrato junto à editora

21/02/2019  Pagamento da diagramação (antecipação feita pelos organizadores)2

25/02/219 Data provável para aprovação da capa e da diagramação do livro

01/03/2019 a 05/03/2019 Recebimento do pagamento das cotas feito pelos autores

06/03/2019 Pagamento à Editora pelo pré lançamento

06/04/2019 Data provável para os organizadores receberem o livro

10 a 20 de maio de 2019 Lançamento do Livro Campus IFC Videira – no Evento Semana Pedagógica

Fonte: Organizadores

Observações

1- O cronograma é um instrumento para orientação dos 

2- A diagramação é feita no ato da assinatura do contrato, neste momento não teremos os recursos oriundos

das cotas.
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6. PAGAMENTOS 

6.1  -  A editora será comercial e selecionada pelos organizadores;

6.2 - A distribuição dos exemplares será feita pelos organizadores ao autor principal via correio, os custos

para o envio serão de responsabilidade do autor principal e seus coautores;

6.4 - O valor pago pelos autores e coautores corresponderá ao pagamento por uma cota de livros; 

6.5 -  A cota de livros corresponde aos exemplares recebidos para pré lançamento que podem variar de 120 a

160 exemplares para um livro de 200 a 250 páginas entregues aos organizadores pela editora ao final da

edição do livro impresso;

6.6 - O pagamento da cota não é opcional, sendo o autor principal responsável pelo pagamento dos valores

correspondentes aos coautores;

6.7 - Os coautores são pessoas convidadas pelos autores principais, os pagamentos e recebimentos serão

feitos exclusivamente pelo autor principal aos seus convidados;

6.8 - Os autores principais podem comercializar os livros da cota recebida;

6.9 - Os lucros obtidos pela venda via editora serão destinados a próxima edição do livro;

6.10 - A cota será definida a partir do número de exemplares entregues pelo número de capítulos publicados.

A simulação da cota pode ser vista no anexo II.

6.11 - O pagamento referente a cota será feito em conta poupança a ser definida pela comissão organizadora.

7. DÚVIDAS E CONTATO

7.1  –  Para  tirar  duvidas  sobre  o  livro  os  autores  principais  devem  entrar  em  contato  pelo  e-mail

geecien@gmail.com ou pelos telefones.

46 999237223 - Prof. Fábio Alves

51 83083231 – Prof. Marcos Bohrer
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