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EDITAL PROEC/UFCAT Nº 01/2022 – LIVRO DE EXTENSÃO E CULTURA 

 

 

Edital de chamada de propostas de capítulos 

para a publicação de um livro com 

contribuições teórico-metodológicas sobre a 

extensão universitária e/ou resultados de 

ações de extensão e cultura realizadas por 

universidades públicas brasileiras. 

 

 

A Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC, tendo em vista o que consta no processo 

eletrônico nº 23070.065994/2021-14, torna público o presente Edital de apoio à publicação de 

um livro com capítulos de autoria de servidores permanentes e ativos de universidades públicas 

brasileiras, com o intuito de fortalecer bases teórico-metodológicas e/ou compartilhar 

resultados das ações de extensão e cultura realizadas nas instituições. 

 

1. DA APRESENTAÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

1.1. Poderão apresentar propostas para esta chamada docentes e técnicos administrativos 

que tenham coordenado ação extensionista ou cultural registrada e concluída nos órgãos de 

extensão da instituição de origem, no período entre 2018 e 2021 ou que contribuam com a 

discussão teórico-metodológica sobre a extensão universitária. 

 

1.2. As propostas resultantes de ações extensionistas deverão possuir, como cerne, a 

interação transformadora e dialógica entre Universidade e sociedade proporcionada pela ação 

extensionista, sempre sob a perspectiva da indissociabilidade entre a extensão, o ensino e a 

pesquisa. 

 

1.3. As propostas resultantes de ações culturais deverão possuir, como cerne, as expressões 

culturais e artísticas, individuais ou coletivas, promovidas pela ação cultural. 

 

1.4. Serão aprovadas até 15 (quinze) propostas. 
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1.5. Cada proponente e demais autores(as) poderão estar em apenas uma proposta de texto 

submetida neste edital. 

 

2. DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS E CARACTERÍSTICAS DAS OBRAS 

 

2.1. Os recursos relacionados aos custos do livro serão provenientes da PROEC/UFCAT. 

 

2.2. O formato e a tiragem do livro serão definidos pela PROEC/UFCAT. 

 

2.3. O design de capa e projeto gráfico será definido pela PROEC/UFCAT, não cabendo 

recursos em sentido contrário. 

 

2.4. As imagens utilizadas na composição do livro deverão ter resolução mínima de 300dpi. 

 

2.5. As(os) proponentes são responsáveis por garantir que a obra não infrinja direitos 

autorais e/ou outros direitos de propriedade de terceiros, assim como pela autorização da 

divulgação de imagens (caso as mesmas existam), assumindo integral responsabilidade moral 

e/ou patrimonial pelo seu conteúdo. 

 

3. DOS PROCEDIMENTOS PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

 

3.1. A submissão de proposta de publicação obedecerá ao cronograma constante no item 7 

deste Edital e deve ser realizada, pelo(a) coordenador(a) da ação de extensão e cultura ou por 

pesquisadores que se dediquem ao tema do livro, via e-mail proec@ufcat.edu.br, a partir do 

dia 01 de fevereiro de 2022, até às 23:59 do dia 01 de maio de 2022. 

 

3.2. O arquivo do original do texto deverá ser enviado no formato ".pdf" e não deve exceder 

100Mb. Caso o texto seja aprovado, o autor deverá encaminhar o texto em “.word” para 

diagramação e formatação. 
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3.3. O arquivo do original do texto não deverá conter identificação de autoria ou referências 

que permitam a identificação, como dedicatórias, agradecimentos, metadados, entre outros. 

 

3.4. A proposta deverá ser encaminhada acompanhada dos documentos listados abaixo: 

 

a) Declaração do(s) autor(es) assumindo o compromisso de resguardar o ineditismo do 

texto até a divulgação do resultado deste edital, sendo vedado, até lá, submeter a obra 

a outro edital para fins de publicação (Anexo I); 

b) Carta dirigida à PROEC/UFCAT solicitando a análise do material com vistas à 

publicação, contendo endereço, e-mail, telefones (Anexo II).  

 

3.5. Não serão recebidos para análise textos de ficção, poesias e crônicas. 

 

3.6. O texto deve atender as seguintes normas de formatação: a) ter entre 15 e 20 páginas 

de tamanho em folha A4 (21 x 29,7 cm), cada qual com margens superior e inferior iguais a 

2,5 cm e esquerda e direita iguais a 3,0 cm; b) use fonte Times New Roman tamanho 12 pontos 

para todo o corpo de texto (exceto citação direta longa e títulos de tabelas, figuras e gráficos, 

que deverão ser em fonte 10 pontos); c) as figuras/tabelas/gráficos incluídas no trabalho devem 

ser de boa qualidade; d) não use nota de rodapé; e) o corpo da proposta deve ser digitada em 

fonte Times New Roman tamanho 12 pontos, espaçamento de 1,5 cm e sem qualquer 

espaçamento entre os parágrafos. O título deve ser digitado em letra maiúscula, fonte 12 

pontos, negrito e centralizado. Citações diretas longas deverão estar em fonte 10, com recuo 

de 4 cm da margem. Títulos de figuras, gráficos, fórmulas e tabelas, também devem estar em 

tamanho 10 pontos. Todas as sessões deverão ser numeradas; f) as citações devem ser 

conforme as normas da ABNT; g) ter no máximo 03 autores (proponte mais dois autores), com 

as informações: Universidade, Unidade ou Departamento, Cidade – Estado; h) as referências 

bibliográficas em ordem alfabética e de acordo com a norma da ABNT - NBR 6023/2002, 

com o título das obras em negrito. Deixar uma linha entre uma referência e outra. 
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3.7. A proposta deve ser composta por Introdução; Desenvolvimento, que pode ser dividido 

em subtemas; Considerações Finais e Referências. 

 

3.8. Somente serão aceitas as propostas enviadas até as 23h59 do dia 01 de maio de 2022. 

 

3.9. A PROEC/UFCAT não se responsabiliza por inscrições que não forem efetivadas por 

motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de 

comunicação ou outros fatores externos que impossibilitem o envio ou transferência de dados. 

 

4. DOS CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

 

4.1. As propostas encaminhadas serão submetidas, primeiramente, a uma etapa de triagem, 

na qual serão eliminadas as propostas que não estejam em conformidade com o item 1 deste 

Edital. 

 

4.2. Após a triagem, as propostas serão analisadas e selecionadas por uma comissão 

avaliadora, a ser instituída por portaria, com eventual consulta a avaliadores(as) externos(as) 

quando necessário. 

 

4.3. As propostas serão julgadas de acordo com os critérios e notas indicados a seguir: 

1) Relevância social da ação e/ou da reflexão sobre o tema (0 a 3,0). 

2) Clareza e objetividade do conteúdo (0 a 2,0). 

3) Consistência teórica e metodológica (0 a 1,5). 

4) Fluidez e atratividade de leitura (0 a 1,5). 

5) Coesão, pertinência e integração entre as partes (0 a 1,0). 

6) As normas gramaticais e ortográficas da Língua Portuguesa e ABNT (0 a 1,0). 

 

4.4. A avaliação de cada proposta será realizada por dois avaliadores da Comissão 

Avaliadora ad hoc e a nota final será a média aritmética das duas notas. 
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4.5. Em caso de empate, será contemplada a proposta que obtiver a maior nota final, obtida 

pela soma das notas dos critérios 1, 2 e 3 do item 4.3. 

 

4.6. As propostas que obtiverem a média final abaixo de 6.0 serão reprovados. 

 

4.7. As propostas que obtiverem a média final entre 6.0 e 10.0 poderão ser aprovados sem 

ressalvas e revisões técnicas; ou aprovados com ressalvas e revisões técnicas. 

 

5. DOS RESULTADOS 

 

5.1. O resultado final da análise e seleção das propostas será publicado no site da 

PROEC/UFCAT (http://cec.catalao.ufg.br) a partir do dia 25 de julho de 2022. 

 

5.2. Os proponentes que tiverem seus textos aceitos com correções terão 15 (quinze) dias 

de prazo para o envio do texto reformulado, após a divulgação do resultado final. 

 

5.3. A aprovação da proposta não garante a publicação do texto caso não seja atingido o 

número mínimo de 10 (dez) capítulos aprovados. 

 

6. DO RECURSO AO RESULTADO 

 

6.1. A(o) proponente que desejar interpor recurso contra o resultado desta Chamada Pública 

deverá realizá-lo por meio de mensagem eletrônica para o endereço de e-mail 

proec@ufcat.edu.br em até 3 dias úteis após a divulgação do resultado, vedados pedidos 

genéricos de revisão da avaliação. 

 

6.2. Caso sejam interpostos recursos em relação à avaliação, eles serão analisados por uma 

comissão instituída pela PROEC/UFCAT. 

 

6.3. Na análise do recurso será emitida manifestação exclusivamente sobre a procedência 
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ou improcedência do recurso. 

 

6.4. Eventuais alterações ao resultado serão publicadas no site da PROEC/UFCAT 

(http://cec.catalao.ufg.br) a partir do dia 25 de julho de 2022. 

 

7. DO CRONOGRAMA 

 

Descrição Data 

Divulgação do Edital 03/01/2022 

Período de envio de propostas 01/02/2022 a 01/05/2022 

Publicação do resultado preliminar das propostas 

homologadas 
03/05/2022 

Período de interposição de recursos de propostas 

não homologadas 
04 a 06/05/2022 

Publicação do resultado final das propostas 

homologadas 
10/05/2022 

Publicação do resultado preliminar das propostas 

aprovadas 
11/07/2022 

Período de interposição de recursos das propostas 

não aprovadas 
12 a 14/07/2022 

Publicação do resultado final das propostas 

aprovadas 
A partir de 25/07/2022 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS  

 

8.1. Casos omissos serão deliberados pela comissão organizadora do livro. 

 

8.2. Este edital foi aprovado em reunião da Câmara de Extensão e Cultura da Universidade 
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Federal de Catalão – UFCAT no dia 09 de dezembro de 2021.  

 

 

Catalão, 03 de janeiro de 2022. 

 

 

 

_________________________________________ 

Profa. Dra. Neila Coelho de Sousa 

Pró-Reitora Pro Tempore de Extensão e Cultura 

Universidade Federal de Catalão – UFCAT 
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ANEXO I 

 

 

 

 

 

 

 

 

DECLARAÇÃO DE AUTORIA E INEDITISMO DO TEXTO 

 

 

Os(as) autores(as) NOMES E CPF, declaram para os devidos fins a autoria e o ineditismo do 

texto intitulado TÍTULO DO TEXTO, submetido ao EDITAL PROEC/UFCAT Nº 01/2022 – 

LIVRO DE EXTENSÃO E CULTURA, e assumem o compromisso de resguardar o 

ineditismo do texto até a divulgação do resultado deste edital, sendo vedado, até lá, submeter 

a obra a outro edital para fins de publicação. 

 

 

Catalão, dia de mês de 2022. 

 

 

NOME 1º Autor (proponente) 

ASSINATURA 

 

NOME 2º Autor 

ASSINATURA 

 

NOME 3º Autor 

ASSINATURA 
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ANEXO II 

 

 

 

 

 

Catalão, dia de mês de 2022. 

 

À 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFCAT 

 

Solicitamos a análise do texto TÍTULO com vistas à publicação, conforme EDITAL 

PROEC/UFCAT Nº 01/2022 – LIVRO DE EXTENSÃO E CULTURA. Seguem abaixo os 

contatos dos(as) autores(as) do texto submetido. 

NOME 1º Autor (proponente) 

E-mail: 

Telefone: 

NOME 2º Autor 

E-mail: 

Telefone: 

NOME 3º Autor 

E-mail: 

Telefone: 

 

 

NOME 1º Autor (proponente) 

ASSINATURA 


