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EDITAL  EDITORA  DA  UDESC N.  01/2011  PARA  APOIO  A  PUBLICAÇÕES 
ACADÊMICAS

APRESENTAÇÃO

 
O  EDITAL  EDITORA  DA  UDESC N.  01/2011 PARA  APOIO  A 

PUBLICAÇÕES  ACADÊMICAS  tem como  objetivo  geral  financiar  a  publicação  de 
livros que agreguem produções científicas no âmbito da Universidade do Estado de 
Santa Catarina-UDESC. 

Objetivos específicos: 

 Apoiar a produção de livros da comunidade acadêmica da UDESC; 

 Estimular a produção acadêmica de alto nível; 

 Fortalecer a política editorial da Editora da UDESC. 

1. DO OBJETO 

1.1  Constitui-se  objeto  do  presente  edital  o  apoio  financeiro  no  montante  de  R$ 
200.000,00  (cem mil  reais)  para  o  custeio  de  publicação,  na  forma de  livro,  pela 
Editora  da  UDESC de  trabalhos  acadêmicos  que  tenham  como  primeiro  autor 
membros integrantes da comunidade da UDESC.

1.1.1 Poderá ser aceito como primeiro autor ex-aluno dos cursos de mestrado e/ou 
doutorado da UDESC.
 
1.2 Os recursos financeiros alocados para as publicações, objeto do presente edital, 
são  oriundos  do  orçamento  da  Universidade  do  Estado  de  Santa  Catarina, 
condicionada sua liberação à disponibilidade orçamentária. 

1.3 Serão contempladas as áreas de concentração dos programas de Pós-graduação 
da UDESC bem como trabalhos de professores e alunos integrantes de grupos de 
pesquisa cadastrados no CNPq. 

1.4.  Cada  centro  poderá  indicar  até  quatro  trabalhos  que  serão  analisados  por 
consultores ad hoc indicados pelo Conselho Editorial da Editora da UDESC, de acordo 
com os critérios do item 4 do presente edital. Serão selecionados por critérios técnicos 
no máximo 22 livros. Será publicado prioritariamente 02 (dois) livro por Centro.

1.5.  O valor  máximo de recursos orçamentários para cada publicação será de R$ 
9.000,00 (nove mil reais). 

1.6.  A impressão dos livros será pela Imprensa Oficial do Estado de Santa Catarina  - 
IOESC, nos termos do que dispõem os Decretos Estaduais Nº 3577/2005 e 1965/2008
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1.7. O Conselho Editorial da Editora da UDESC poderá não selecionar trabalhos que 
não sejam qualificados considerando os critérios deste edital conforme item 4, mesmo 
que existam recursos orçamentários disponíveis. 

2. DAS CONDIÇÕES 

2.1.  Poderão  ser  proponentes  somente  os  professores  efetivos  e  acadêmicos 
integrantes de grupos de pesquisa cadastrados no CNPQ, membros da comunidade 
da UDESC.

2.2. Trabalhos oriundos de cursos de mestrado e doutorado deverão incluir o termo de 
anuência de publicação assinado pelo orientando/autor, já que o proponente deverá 
ser o orientador.

2.3. Os trabalhos propostos, oriundos de cursos de mestrado e doutorado, deverão 
obrigatoriamente ter sido defendidos com versão final já entregue (impressa e digital) 
na data de inscrição. 

2.4 Ao assinar a ficha de inscrição (Anexo I), o(s) autor(es) cede(m) os direitos da obra 
à Editora da UDESC.

3. DAS INSCRIÇÕES E SELEÇÃO

3.1. As inscrições ficarão abertas no período de 15/02/2011 a 15/04/2011, na Direção 
de Pesquisa e Pós-Graduação (DPPG) de cada Centro. 

3.2. Os trabalhos selecionados pelos Centros deverão ser entregues pela Direção de 
Pesquisa  e Pós-Graduação em cópia  eletrônica  (formato Word)  na PROPPG (aos 
cuidados da Editora da UDESC) até o dia 15/05/2011,  acompanhados de ficha de 
inscrição (Anexo I) e, quando for o caso, cópia da ata de defesa e comprovante de 
depósito da versão final da dissertação ou tese. 

3.3 Cada trabalho encaminhado  pelas  Direções de Pesquisa  e Pós-Graduação de 
cada Centro será avaliado por 2 (dois) consultores  ad hoc  externos à UDESC (por 
área de conhecimento), indicados pelo Conselho Editorial da Editora da UDESC.  Os 
resultados serão homologados pelo Conselho Editorial da Editora da UDESC.
 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO PELA EDITORA DA UDESC

4.1 A comissão de seleção  (Conselho Editorial  da Editora da UDESC) deve avaliar 
cada trabalho levando-se em conta as seguintes diretrizes gerais: 

a) Parecer dos consultores ad hoc externos à UDESC;
b) Excelência acadêmica (considerando, se for o caso, parecer da banca de defesa); 
c) Relevância do tema; 
d) Originalidade; 
e) Qualidade e clareza do texto. 
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5. DAS OBRIGAÇÕES

5.1. Todo material publicado não poderá ser vendido ou comercializado e deverão ser 
doados  exemplares  (em número  a  ser  definido  de  acordo  com  a  característica  e 
tiragem da publicação) ao Programa de Pós-Graduação de origem do trabalho e à 
Direção de Pesquisa e Pós-Graduação de cada Centro contemplado. A Editora ficará 
responsável pela  distribuição  às  bibliotecas  universitárias,  programas  de  Pós-
Graduação e instituições educacionais interessadas. 

5.2 A Editora  da UDESC se compromete  a fornecer  uma cota  de 20% dos livros 
publicados ao autor.

6. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

6.1. Em nenhuma hipótese poderá haver troca  do trabalho selecionado pelo Centro 
após o envio para a Editora da UDESC. 

6.2.  Os  casos  omissos  serão  apreciados  e  resolvidos  pelo  Conselho  Editorial  da 
Editora da UDESC, ficando a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UDESC – 
PROPPG responsável por eventuais questões decorrentes do julgamento das ações. 

Florianópolis, 15 de fevereiro de 2011. 

Sebastião Iberes Lopes de Melo Lopes 
Reitor da UDESC
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ANEXO I – FICHA DE INSCRIÇÃO

  CENTRO: ___________________________________________________________

  PROPONENTE: ______________________________________________________

  AUTOR(ES):  ________________________________________________________

                              __________________________________________________________________________

                              __________________________________________________________________________

                              __________________________________________________________________________

  ORIENTADOR (QUANDO FOR O CASO):

  ________________________________________________________________________________________

  CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO A QUE ESTÁ VINCULADO (SE FOR O CASO):

  __________________________________________________________________

  TÍTULO DO LIVRO: ___________________________________________________________________

  ________________________________________________________________________________________

  ENDEREÇO P/ CORRESPONDÊNCIA: ____________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  _______________________________________________________________________________________

  E-mail: _______________________________________________________________________________

  Telefone para contato: ______________________________________________________________

O(s) autor(es)  abaixo-assinado(s)  está(ão) ciente(s)  e concorda(m) com os termos do Edital 
01/2011, bem como declara(m) que a obra apresentada é de sua autoria e original.

ASSINATURAS: __________________________________________________(AUTOR 1)

__________________________________________________(AUTOR 2)

__________________________________________________(AUTOR 3)

__________________________________________________(AUTOR 4)

Florianópolis, ________ de _______________________________ de _________.


