
 

 

 

 

 

 

Chamada Pública para Submissão de Capítulos de Livro 

Câmara de Graduação da ABRUEM  
 

 

 A Câmara de Graduação da Associação Brasileira de Reitores das Universidades Estaduais e 

Municipais (ABRUEM) torna pública a presente chamada para submissão de capítulos de livro 

relacionados aos temas “Práticas para o combate à evasão no ensino superior público” e 

“Importância das instituições de Ensino Superior Estaduais e Municipais no contexto do 

desenvolvimento regional”. O livro será produzido e publicado pela Editora da Universidade 

Estadual do Oeste do Paraná. 

 

1. Apresentação 
 

 A Câmara de Graduação da ABRUEM, dando sequência aos estudos acerca do combate à 

evasão e desenvolvimento regional apresentados no 61º Fórum da ABRUEM, convida autores para 

participar da elaboração de um livro que apresentará relatos de experiências exitosas relacionadas a  

esses temas. A Câmara de Graduação se constituirá em comissão científica para avaliação e seleção 

dos artigos. 

 

2. Dos critérios de submissão 
 

2.1 Não precisa ser inédito; 

2.2 Não tem limite para o número de autores; 

2.3 Necessário indicar se os resultados são provenientes de projetos de pesquisa, extensão, ensino, 

ou de iniciativa administrativa. 

 

3. Da submissão dos capítulos 
 

 Os autores deverão submeter os capítulos até o dia até o dia 19/03/2018. Os capítulos 

deverão ser encaminhados, em anexo, para o e-mail camara.graduacao@gmail.com cujo assunto 

deverá ser: “Capítulo de livro ABRUEM”. 

  

4. Da estrutura dos capítulos 
 

 Os capítulos deverão conter título, resumo, palavras-chave (3 a 5), introdução, 

desenvolvimento (com objetivos, metodologia e resultados), conclusão e bibliografia.  

 Os trabalhos deverão ser escritos em letra Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 

entre linhas de 1,5, contendo de 15 a 20 páginas, justificado, nas normas da ABNT.  
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5. Julgamento das Propostas 
 

 A Câmara de Graduação se constituirá em comissão científica para avaliação e seleção dos 

capítulos, que deverão ser aprovados em reunião da Câmara convocada para esta finalidade.  

 Os trabalhos selecionados serão avaliados por mérito do conteúdo pelo Conselho Científico 

da Editora da Edunioeste (Editora da Universidade Estadual do Oeste do Paraná) e, nessa fase,  

poderão ser reenviados aos autores para adequações necessárias. 

 

 

 

6. Resultado 
  

 O resultado contendo a relação dos capítulos aprovados, que farão parte do livro, será 

publicado em documento expedido pela Presidência da Câmara de Graduação da ABRUEM. 

 

7. Lançamento do Livro 

 

 O livro será lançado durante a apresentação da Câmara de Graduação durante o 63a Fórum 

Nacional de Reitores da ABRUEM, que ocorrerá nos dias 17 a 20 de novembro de 2018, na cidade 

de Campo Grande, Mato Grosso Sul. 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Sérgio Wolff 

Reitor da Universidade Estadual do Oeste do Paraná 

Presidente da Câmara de Graduação da ABRUEM 

  

 

 

  


