
Retificação - Edital de Publicação de Livro nº 01/2018

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

A comissão organizadora do Livro Título Provisório -  Saberes docentes na Pesquisa, Ensino e

Extensão para Inclusão e Divulgação Científica estabelece um novo prazo para entrega dos capítulos

do livro retificando o item   4.1 e 5.1   conforme a tabela a seguir.   

A alteração se refere exclusivamente a data para entrega dos capítulos dos livro, leitura e cons -

trução do livro, as demais datas permaneceram inalteradas.

A alteração tem o objetivo de oferecer um maior prazo para os autores como forma de garantir o

recebimento dos capítulos. Informamos que infelizmente não haverá novo prazo para a entrega dos capí -

tulos.

Quadro 1 - Datas importantes previstas para publicação do livro

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 11/02/2019 Envio dos capítulos versão finalizada

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

11/02/2019 Data final para envio dos capítulos

12/11/2018 a 20/02/2019 Leitura e aceitação do capítulo do livro e 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
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