SELEÇÃO DE ORIGINAIS
A ABEU constituirá um comitê científico, formado
por profissionais acadêmicos de excelência, para
proceder à análise e emissão de parecer sobre os
textos que tiverem sua inscrição aceita.
Será garantido o anonimato de autores e
do referido comitê no processo de avaliação
dos originais.
Na avaliação serão considerados os
seguintes critérios: pertinência; adequação
ao tema; abordagem; estrutura, coerência
e coesão textuais.
PUBLICAÇÃO
A coletânea objeto do presente Edital terá dois
organizadores designados pela diretoria da
ABEU e será publicada em parceria entre esta
Associação e a Editora da Universidade Federal
da Bahia (EdUFBA). Os organizadores serão
responsáveis pela elaboração da Apresentação
da obra, que prevê contar também com um
prefácio de um convidado(a) especialista
na temática.
Os direitos autorais dos textos publicados
na coletânea objeto do presente Edital serão
cedidos à ABEU para a primeira edição da obra no
idioma português com exclusividade, em termos
assinados pelo(s) autor(es) e pela Associação.

CALENDÁRIO, CRONOGRAMA
E INFORMAÇÕES ADICIONAIS
Os resultados da seleção serão divulgados na página
eletrônica da ABEU. Pedidos de reconsideração,
devidamente instruídos, poderão ser analisados se
encaminhados por via eletrônica em até 48 horas
após a divulgação dos resultados para o endereço
abeu@abeu.org.br.
Informações adicionais, assim como normas e
procedimentos, estarão disponíveis em http://
www.abeu.org.br/farol/abeu/servicos/publicacoes/
editais/43.
Casos omissos serão resolvidos pela Comissão
de Avaliação dos Originais. Os procedimentos e
etapas previstos no presente Edital obedecerão
ao seguinte calendário:
• Divulgação do Edital: 11 de maio de 2016;
• Período de inscrição: até 30 de setembro de 2016;
• Avaliação por pareceristas ad hoc:
até 01 de dezembro de 2016;
• Resultados/Divulgação:
até 12 de dezembro de 2016;
• Lançamento do livro:
agosto/setembro de 2017, na comemoração
dos 30 anos de criação da ABEU, durante a
Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro.

A título de remuneração pelo direito autoral,
cada autor receberá três exemplares do livro.
Os autores dos textos contemplados serão
convocados a cooperar todas as etapas do
processo editorial.
Além da versão impressa, o livro também estará
disponível em acesso aberto no site da ABEU e
no Repositório Institucional da UFBA.

São Paulo, 11 de maio de 2016.
Marcelo Luciano Martins Di Renzo
Presidente da ABEU

EDITAL DE
PUBLICAÇÃO
Coletânea comemorativa
dos 30 anos da ABEU

APRESENTAÇÃO
Em 2017, a Associação Brasileira das Editoras
Universitárias (ABEU) comemora 30 anos.
Pretende-se marcar a data, dentre outras iniciativas,
com a organização de uma coletânea de textos sobre
a edição universitária estruturados em torno de três
eixos temáticos: memória histórica, experiências
exitosas e prospecção.
NORMAS PARA PARTICIPAÇÃO
Para inscrever originais é necessário que pelo menos
um dos autores tenha vínculo com uma instituição
de nível superior ou centro de pesquisa, seja como
docente, técnico-administrativo ou discente.
O(s) autor(es) deverão ter formação de nível superior
completo e é desejável que tenham pós-graduação
(mínimo de aperfeiçoamento ou especialização). Cada
proponente poderá concorrer com apenas um texto.
INSCRIÇÕES
Os interessados devem se inscrever via correio,
durante o período de inscrição, conforme calendário
constante neste Edital. Para tanto, uma ficha de
inscrição deve ser preenchida como prova de adesão
ao Edital pelo(s) autor(es), incluindo informações de
RG, CPF e endereço, para elaboração de contrato, no
caso de o texto ser selecionado para a coletânea.
O original deve ser enviado impresso e em mídia
eletrônica, sem identificação, pelos Correios,
via Sedex, com aviso de recebimento (AR). Toda
a documentação deverá ser enviada até o dia
30.09.2016 para o seguinte endereço:
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DAS EDITORAS UNIVERSITÁRIAS

Rua Avenida Fagundes Filho, 77, Sala 24, VI
Monte Alegre. CEP: 04304-010 – São Paulo, SP
Atenção: para efeitos de comprovação de cumprimento
do prazo, será considerada a data de postagem.

DO ORIGINAL
• Além de em português, serão aceitos também
textos em espanhol;
• Os textos devem ter o mínimo de 10 e o máximo
de 15 páginas, impressas em apenas uma face, de
formato A4, em fonte Times New Roman, corpo
12, entrelinha 1,5;
• O pé de página deve ser utilizado apenas para
notas explicativas, endereços, aditamentos
ao texto;
• Sistema de citação recomendado: autor-data
(NBR 10520/2002);
• Citações literais: além da indicação do autor e ano
da publicação, é indispensável indicar a(s)
página(s) de onde foram extraídas; evitar que
sejam numerosas e extensas;
• Citações traduzidas de língua estrangeira devem
ser seguidas da expressão “tradução nossa”
entre parênteses; caso a citação seja em língua
estrangeira, sua tradução deve vir em nota
no pé da página, com igual identificação entre
parênteses; evitar que sejam numerosas
e extensas;
• A lista de referências bibliográficas deve ser
elaborada conforme a NBR 6023/2002;
• Para a numeração dos intertítulos, quando
imprescindível, recomenda-se registrá-la até
o nível terciário (ex.: 1.1.1);
• Uso de itálico: a) títulos de livros, revistas, jornais,
artigos, crônicas, filmes, obras de arte etc.,
bastando usar em maiúscula a primeira palavra
(ex.: Gabriela cravo e canela; A casa das
sete mulheres); b) palavras ou expressões
estrangeiras (goal, american way of life).
• Exceção: expressões latinas usadas no texto,
segundo autorizam as normas da ABNT (ex.: et
al., apud e sic), que devem figurar em redondo. O

mesmo se aplica a nomes de entidades
(Library of Congress), empresas (Edizione
Scientifiche Italiane), países (United Kingdom),
pessoas (Claude Lévi-Strauss), eventos
(Symposium of Oftalmology), sites (Google).
• Uso de aspas: preferentemente, apenas para
as citações curtas (até três linhas) no corpo
do texto, embora possam ser aplicadas em
caso de neologismo ou de palavras e expressões
que mereçam destaque ou que estejam fora
do sentido usual (neste caso, usá-las
com parcimônia);
• Deve-se evitar o recurso ao negrito no texto;
• Desenhos devem ser apresentados
arte-finalizados;
• Fotos, gráficos, gravuras e desenhos devem
ser enviados em arquivo no programa original
(ex.: JPG, Tiff, Excel), com resolução de 300 dpi;
incluir numeração e legenda; indicar o local
de inserção no texto; anexar a autorização de
veiculação assinada pelo autor; em caso de
ilustrações retiradas de outras fontes, o autor
deve apresentar a respectiva autorização do uso
de imagem (caso o seu texto seja selecionado,
após o resultado da seleção objeto deste edital);
• Antes de submeter os originais ao Editalo, autor
deve proceder à revisão.
CONFIRMAÇÃO DA INSCRIÇÃO
A inscrição será confirmada pela ABEU, via correio
eletrônico, após recebimento e conferência da
íntegra do conteúdo solicitado: a ficha de inscrição,
plena e corretamente preenchida; o texto original
(sem identificação), contendo resumo. Além disso,
todos esses arquivos devem ser enviados também
em suporte digital, preferentemente fechados
(em PDF ou similar).

