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A Editora Universidade de Brasília torna público o Edital nº 1/2021 de submissão em fluxo contínuo para
seleção de originais a serem publicados.
1 Objetivos

1.1 Este Edital tem como objetivo divulgar a produção técnico-científica e artística por meio da seleção de
originais para publicação das seguintes áreas de conhecimento: Artes, Literatura, Linguística, Estudos da Tradução, Ciências Agrárias, Ciências Biológicas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Ciências Sociais
Aplicadas, Ciências Sociais e Humanas e Engenharias e Tecnologias, nos termos a seguir.
2 Elegibilidade
2.1 Serão aceitas obras autorais e obras coletivas (compêndios e coletâneas) desde que os textos componentes apresentem unidade orgânica, sendo agrupados em torno de um tema condutor, e contenham um texto
introdutório e um texto de considerações finais.
2.2 Os originais não poderão ser apresentados em formato e linguagem de tese.
2.3 Não serão aceitas dissertações de mestrado, mesmo que adaptadas ao formato de livro.
2.4 Não serão aceitas propostas de reedição, obras em língua estrangeira ou obras anteriormente publicadas.
2.5 Ao submeter a obra para publicação pela Editora UnB, os/as autores/as e organizadores/as se comprometem a não submetê-la a outra editora concomitantemente.
3 Submissão
3.1 As propostas deverão obedecer às orientações para encaminhamento de originais deste Edital e às
Normas editoriais da Editora Universidade de Brasília.
3.2 As obras deverão ser escritas em língua portuguesa, em conformidade com o Acordo Ortográfico de
1990 (Decreto nº 6.583, de 29 de setembro de 2008).
3.3 Todos os originais devem ser apresentados em formato PDF.
3.4 É obrigatório o preenchimento do Termo de Cessão de Direitos de Imagem (Anexo A) para todas as
imagens constantes na obra, mesmo nos casos em que o/a próprio/a autor/a seja o/a detentor/a dos direitos. No
caso de imagens que estejam em domínio público, é necessária a comprovação desta condição ou o preenchimento do Termo de Responsabilidade (Anexo B).
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3.5 Nas obras organizadas, é obrigatório o preenchimento do Termo de Cessão de Direitos de Texto (Anexo C) por todos/as os/as autores/as de capítulos após a seleção da obra. Os/as organizadores/as da obra estão
dispensados do preenchimento do termo citado neste item.
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4 Inscrições

4.1 As inscrições serão recebidas no período definido no item 7 deste Edital e, em caráter emergencial, em
razão das restrições das atividades presenciais diante da pandemia causada pela covid-19, deverão ser efetuadas
unicamente via SEI, conforme orientações no Guia Prático do SEI na UnB e na página de acesso para usuários
externos à Universidade.
4.2 Devem ser juntados, no processo de inscrição, os seguintes documentos:
a) Uma versão da obra em formato PDF, sem identificação de autoria, em língua portuguesa, e formatada
segundo o Manual de Normas editoriais da Editora Universidade de Brasília;
b) o curriculum vitae resumido do(s) autor(es) e/ou do(s) organizador(es) do trabalho, em uma única página;
c) o resumo da obra, em até 20 linhas;
d) uma carta dirigida ao Conselho Editorial da Editora UnB solicitando a análise do material com vistas à
publicação, contendo endereço, e-mail e telefones.
4.3 As inscrições serão homologadas quando recebidas pela unidade da Editora no SEI, desde que cumpram
as exigências para submissão constantes neste Edital.
4.4. A inscrição será homologada por meio de despacho inserido no respectivo processo SEI.
5 Seleção
5.1 Os originais serão encaminhados a pareceristas, que terão suas identidades preservadas, para avaliação
duplo-cega e emissão de parecer técnico a ser apresentado ao Conselho Editorial da Editora Universidade de
Brasília.
5.2 O Conselho Editorial da Editora Universidade de Brasília, com base nos pareceres técnicos, avaliará as
obras e decidirá em votação pela publicação ou não dos originais, levando em conta o mérito, a viabilidade e a
pertinência da publicação, em decisão a que não caberá recurso.
5.3 Neste Edital serão selecionados até 6 (seis) originais para publicação.
5.4 A não observância das orientações constantes deste Edital acarretará a exclusão da proposta apresentada.
5.5 A Editora UnB se reserva o direito de não aprovar qualquer original para publicação.
6 Publicação
6.1 O resultado da seleção será divulgado na página da Editora UnB (www.editora.unb.br) e comunicado aos
proponentes por correio eletrônico, cujo endereço deve ser informado pelo/a candidato/a no ato da submissão.
6.2 Todos os originais serão publicados mediante assinatura de Contrato de Edição de Obra Bibliográfica
a ser firmado entre a Editora UnB e os/as autores/as ou organizadores/as.
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6.3 Os originais selecionados serão incluídos no calendário de edições da Editora UnB e serão publicados
em até 36 (trinta e seis) meses, contados a partir da data de assinatura do Contrato de Edição.
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6.4 A equipe técnica da Editora UnB, em conjunto com o Conselho Editorial, decidirá se o formato de
publicação das obras será impresso ou digital. A critério do Conselho Editorial da Editora Universidade de
Brasília, algumas obras selecionadas poderão eventualmente ser publicadas somente em formato digital e/ou
em acesso aberto.
6.5 A edição final das obras, incluindo decisões sobre padrões gráficos (formato, projeto gráfico e especificações para impressão), ficará a critério da equipe técnica da Editora UnB, que poderá solicitar aos/às autores/
as as adequações necessárias para o cumprimento das Normas editoriais da Editora UnB.
6.6 Os/as autores/as e organizadores/as dos originais submetidos por meio deste Edital assumem plena
responsabilidade, inclusive penal, pela originalidade, autenticidade e ineditismo do texto e seu conteúdo e
comprometem-se a atender a quaisquer reclamações ou demandas que porventura venham a ser apresentadas
em juízo ou fora dele acerca de direitos autorais sobre o material textual e iconográfico apresentado, isentando
a Editora UnB de qualquer responsabilidade quanto a esse aspecto.
6.7 Os/as autores/as e organizadores/as ficam cientes de que, mesmo após a seleção da obra, havendo comprovação de fraude ou plágio, a proposta selecionada será excluída e a Editora UnB poderá indicar outra obra
para substituí-la.
6.8 Após a aprovação das obras por parte do Conselho Editorial, os/as autores/as e organizadores/as comprometem-se a enviar uma versão da obra em Word e atender às demandas da Editora UnB em relação à documentação para edição da obra no prazo máximo de 30 dias, estando cientes de que o descumprimento desta
condição poderá ocasionar a recusa da continuidade da produção da obra.
6.9 Os/as autores/as e organizadores/as dos originais selecionados ficam cientes de que não receberão honorários financeiros de direitos autorais pela publicação de suas obras. No caso de obras impressas, os referidos
honorários serão repassados na forma de cota de exemplares.
6.10 Os casos omissos serão analisados e decididos pelo Conselho Editorial e/ou pela equipe técnica da
Editora UnB.
6.11 Informações adicionais e esclarecimentos acerca do conteúdo deste Edital poderão ser solicitados à
Secretaria Executiva da Editora UnB pelo endereço eletrônico educonselhoedit@unb.br.
7 Cronograma
Publicação do Edital: 29 de dezembro de 2020.
Período de inscrição: 2 de janeiro de 2021 a 28 de fevereiro de 2021.
Resultado: 30 de maio de 2021, na página da Editora UnB (www.editora.unb.br).

Brasília, 29 de dezembro de 2020.
Germana Henriques Pereira
Diretora da Editora Universidade de Brasília
Presidente do Conselho Editorial da Editora Universidade de Brasília
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ANEXO A – TERMO DE CESSÃO DE DIREITO DE IMAGEM

Eu, nome, nacionalidade, residente no endereço endereço, em cidade, estado, portadora/or do CPF
número do CPF, e do RG número do RG, expedido pelo órgão expedidor e estado, faço, por meio deste
instrumento e na condição de detentora/or do direito autoral, a autorização abaixo discriminada à Editora
Universidade de Brasília, órgão complementar da Universidade de Brasília, com sede no SCS Quadra 2,
bloco C, no 78, Edifício OK, em Brasília/DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
sob o no 00.038.174/0004-96, e com Inscrição Estadual de no 07.3399.667/002-02, doravante denominada
simplesmente EDITORA.
I – Do objeto da autorização e cessão de direitos
1. Autorizo a EDITORA a utilizar nome da imagem como ilustração do livro que será editado como nome
do livro, de autoria de nome do/a autor/a ou organizador/a.
2. Declaro que o objeto deste termo de cessão é de minha criação original/minha propriedade, de acordo
com o Título II, Capítulo II da Lei nº 9.610, de 19/02/1998, assumindo inteiramente qualquer responsabilidade moral e material em consequência de eventual impugnação da obra por parte de terceiros.
II – Das condições
1. A autorização aqui concedida não acarretará ônus à EDITORA.
2. Fica estabelecido o fórum da Justiça Federal de Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas sobre esta
autorização.

Local,____ de ___________ de 2021.

____________________________________
cedente/proprietário
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ANEXO B – TERMO DE RESPONSABILIDADE

Eu, nome, nacionalidade, residente no endereço endereço, em cidade, estado, portador/a do CPF número do CPF, e do RG número do RG, expedido pelo órgão expedidor e estado, declaro, por meio deste
instrumento e na condição de autor/a/organizador/a do livro que será editado pela Editora Universidade
de Brasília como nome do livro, que as imagens denominadas na obra como título das imagens estão em
domínio público, de acordo com os artigos 41, 45 e 112 da Lei nº 9.610, de 19/02/1998. Dessa forma, assumo inteiramente qualquer responsabilidade moral e material em consequência de eventual impugnação
da obra por parte de terceiros.

Local,____ de ___________ de 2021.

____________________________________
cedente/proprietário
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ANEXO C – TERMO DE CESSÃO DE DIREITOS DE TEXTO

EDITORA

Eu, nome, nacionalidade, residente no endereço endereço, em cidade, estado, portador/a do CPF número do CPF, e do RG número do RG, expedido pelo órgão expedidor e estado, faço, por meio deste
instrumento e na condição de detentora/or do direito autoral, a autorização abaixo discriminada à Editora
Universidade de Brasília, órgão complementar da Universidade de Brasília, com sede no SCS Quadra 2,
bloco C, no 78, Edifício OK, em Brasília/DF, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoa Jurídica (CNPJ)
sob o no 00.038.174/0004-96, e com Inscrição Estadual de no 07.3399.667/002-02, doravante denominada
simplesmente EDITORA.
I – Do objeto da autorização e cessão de direitos

1. Autorizo a EDITORA a utilizar título do texto como trecho/capítulo do livro que será editado como
nome do livro, de autoria de nome do/a autor/a ou organizador/a.
2. Declaro que o objeto deste termo de cessão é de minha criação original/minha propriedade, de acordo
com o Título II, Capítulo II da Lei nº 9.610, de 19/02/1998, assumindo inteiramente qualquer responsabilidade moral e material em consequência de eventual impugnação da obra por parte de terceiros.
II – Das condições
1. A autorização aqui concedida não acarretará ônus à EDITORA.
2. Fica estabelecido o fórum da Justiça Federal de Brasília, DF, para dirimir quaisquer dúvidas sobre esta
autorização.

Local,____ de ___________ de 2021.

____________________________________
cedente/proprietário
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