EDITAL nº 028/2019
PPGEDU/EDITORA URI
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO EM EBOOK
1 OBJETO
Este edital constitui-se em chamada para submissão de ensaios decorrentes de
dissertações de Mestrado defendidas no Programa de Pós-graduação em Educação nos
anos de 2016 a 2019. Os ensaios selecionados irão compor publicação na forma de
ebook, na série Pesquisa, promovida pela Editora da URI no câmpus de Frederico
Westphalen.
2 OBJETIVO
Estimular a socialização de produção acadêmica decorrente de pesquisas
realizadas Programa de Pós-graduação em Educação;
Favorecer o intercâmbio de ideias em contextos de pesquisa e de ensino por meio
da divulgação de estudos acadêmicos sobre educação, formação de professores,
políticas públicas de ensino, práticas educativas.
Fortalecer o acompanhamento dos trabalhos de pesquisa realizados no Programa
de Pós-graduação em Educação assim como estimular o fortalecimento da formação
continuada de egressos do PPG.
3 SUBMISSÃO
Poderão submeter ensaios egressos do Programa de Pós-graduação em
Educação que defenderam dissertação no ano de 2016, 2017, 2018 e 2019 e cujo(a)
orientador(a) esteja em concordância com a submissão do texto para avaliação.
A submissão dos textos deve ser acompanhada de Carta de Aceite e concordância
do orientador, conforme modelo em anexo (Anexo A).
Os textos deverão ser enviados em formato eletrônico para o e-mail
editora@uri.edu.br, com indicação no campo assunto de “Ebook PPGEDU”.
4 PRAZOS
Dissertações defendidas em 2016
Submissão: os ensaios deverão ser enviados até 30 de outubro de 2019.
Avaliação: a avaliação dos textos será realizada até 30 de novembro de 2019.
Publicação: até 30 de dezembro de 2019.

Dissertações defendidas em 2017
Submissão: os ensaios deverão ser enviados até 30 de outubro de 2019.
Avaliação: a avaliação dos textos será realizada até 30 de novembro de 2019.
Publicação: até 30 de dezembro de 2019.
Dissertações defendidas em 2018
Submissão: os ensaios deverão ser enviados até 30 de abril de 2020.
Avaliação: a avaliação dos textos será realizada até 30 de junho de 2020.
Publicação: até 30 de julho de 2020.
Dissertações defendidas em 2019
Submissão: os ensaios deverão ser enviados até 30 de outubro de 2020.
Avaliação: a avaliação dos textos será realizada até 30 de novembro de 2020.
Publicação: até 30 de dezembro de 2020.

5 AVALIAÇÃO E SELEÇÃO DE TEXTOS
A seleção dos ensaios será realizada em cinco etapas, quais sejam:
I - Submissão dos ensaios;
II - Avaliação e julgamento dos ensaios por pareceristas;
III - Resultado da avaliação dos ensaios;
IV- Encaminhamento dos ensaios no formato de livro eletrônico, pela Comissão
Organizadora, à Editora;
V- Publicação do ebook.
O ensaio será avaliado de acordo com os seguintes critérios:
I - originalidade;
II - mérito científico;
III – redação acadêmica e correção linguística e formal.
A fim de garantir o anonimato no processo de análise e seleção, os ensaios serão
remetidos aos pareceristas em cópia cega.
A seleção e avaliação dos ensaios será coordenada por Comissão específica
designada pelo Colegiado do Programa de Pós-graduação em Educação.
Serão selecionados, no máximo, 20 (vinte) ensaios por ano.

6 NORMAS
O ensaio deve, obrigatoriamente, ser resultado da pesquisa realizada no Mestrado no
Programa de Pós-graduação em Educação.
A dissertação sobre a qual se apresenta o ensaio deve ter sido defendida no ano de
2016, 2017, 2018 ou 2019, conforme prazos estabelecido no item 4.
O ensaio deve ser texto original, portanto, sem publicação anterior à submissão para
avaliação neste edital.
O ensaio deve apresentar introdução, desenvolvimento e conclusão, podendo haver
divisão do texto em seções e sub-seções.
Ao final do ensaio, deve ser apresentada uma súmula biográfica do(s) autores), que
são egresso e orientador, do trabalho, contendo de cinco a oito linhas, as quais devem
indicar filiação institucional, formação acadêmica e e-mail para contato e, se for de
interesse, indicação de uma publicação bibliográfica relevante.
O ensaio deve ser enviado em arquivos no seguinte formato:
a) Arquivo word;
b) Corpo 12, em fonte Times New Roman;
c) Espaçamento entrelinhas 1,5;
d) Margens de 2,5 centímetros;
e) Citações parentéticas, no corpo do texto, até 3 linhas (FULANO, 2000, p. XX);
f) Citações com mais de 3 linhas, em bloco, fora do corpo do texto, com recuo de 4
(quatro) centímetros, em corpo 11;
g) Usar o mínimo de rodapé possível, e somente notas explicativas;
h) Obedecer ao novo acordo ortográfico;
i) Extensão de 12 (mínimo) até 15 (máximo) páginas, incluindo referências.
7 DISPOSIÇÕES FINAIS
A submissão de ensaio e a publicação não preveem a cobrança de taxas de
nenhuma espécie.
A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação tácita
dos termos e condições estabelecidos neste Edital, sobre os quais o candidato não pode
interpor recurso ou alegar desconhecimento.
Os autores dos ensaios selecionados cedem, desde já, a utilização do ensaio,
nome do(s) autor(es) e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de
promoção institucional do ebook de que este Edital trata.
As dúvidas poderão ser solucionadas pelo e-mail: editora@uri.edu.br.
Os autores são responsáveis pela veracidade, ideias, discussões e imagens
apresentadas no ensaio de sua autoria.
Os autores dos ensaios selecionados submeter-se-ão às normas e condições de
publicação de ebook adotadas pela editora encarregada da publicação de que trata este
Edital.
Os casos omissos serão decididos pela Comissão designada pelo Colegiado do
Programa de Pós-graduação em Educação.

ANEXO A - Carta de Aceite e concordância do orientador

Apresentamos o texto __________________________________________
como candidato à possível publicação em ebook conforme edital específico do Programa
de Pós-graduação em Educação e declaramos nossa ciência e concordância quanto ao
processo de submissão e seleção de ensaios para a publicação. Comprometemo-nos a
fornecer/facilitar as condições necessárias para a realização das atividades relacionadas
à publicação.
Declaramos que somos responsáveis pela veracidade, ideias, discussões e
imagens apresentadas no ensaio de nossa autoria.
Declaramos, por fim, que cedemos, desde já, a utilização do ensaio, nome do(s)
autor(es) e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção
institucional do ebook de que este Edital trata

Frederico Westphalen, ____, _______________ de 2019.

_______________________________________________
Professor Orientador (nome e assinatura)

_______________________________________________
Aluno egresso (nome e assinatura)

Ao Programa de Pós-Graduação em Educação
Universidade Regional Integrada do Alto Uruguai e das Missões

