EDITAL Nº 115/2017
Referente ao Aviso Nº 185/2017, publicado no D.O.E. de 28/10/2017.

O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público para conhecimento dos interessados, o
Edital de Chamada Pública interna do PLANO NACIONAL DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – PARFOR – UNEB que convoca os
interessados para apresentarem artigos em forma de texto destinados à seleção para
publicação de livros em formato e-book, pelo PARFOR- UNEB.
1 Apresentação
O PARFOR – UNEB, comunica aos interessados que estão abertas, através
desta Chamada Pública, as inscrições para apresentação de artigos em forma de texto
destinada à seleção para a publicação de livros em formato e-book.
Serão selecionados até 20 trabalhos originais e inéditos, como artigos em
português, que traduzam pesquisas sobre o PARFOR ou práticas fundamentadas
teoricamente, no âmbito da docência, da vivência como estudantes durante a formação e
na gestão do PARFOR – UNEB, objetivando a publicação em livro e-book devidamente
avaliado por pareceristas da Comissão Científica Interna do PARFOR – UNEB.
2 Normas para Participação
Para apresentar texto original e inédito em língua portuguesa, será necessário
atender às seguintes normas:
2.1 Os textos podem ser de autoria individual ou em co-autoria de no máximo dois
autores. Cada autor e co-autor poderão apresentar apenas um artigo.
2.2 O(s) autor(es) deverá(ão) possuir vínculo ativo ou experiência anterior no PARFOR
– UNEB, na condição de estudante, docente ou gestor do programa, a ser informado na
Ficha de Inscrição.
2.3 Os textos originais serão distribuídos por área temática e podem ser de natureza
acadêmica, conforme descrito abaixo:
a) Práticas vivenciadas no âmbito do exercício da docência nos cursos do
PARFOR;
b) Práticas vivenciadas no âmbito da gestão do PARFOR;
c) Práticas vivenciadas pelos cursistas durante a formação no PARFOR;
d) Resultados de pesquisas realizadas sobre o PARFOR;

2.4. Os textos originais devem apresentar Introdução, Desenvolvimento e Conclusão;
conter no mínimo 10 e no máximo 12 laudas, apresentado em Word for Windows,
formato A4, utilizando apenas uma coluna, com a margem 2,5 em todos os lados, fonte
Times New Roman, corpo 12 e entrelinha 1,5. Apresentar título centralizado fonte 14.
2.4.1 Devem ser apresentadas duas cópias do texto sendo uma com identificação e
outra sem identificação dos autores. A versão identificada do texto deve indicar no lado
direito o(s) nome(s) do(s) autor(es), seguido do Departamento ao qual está
vinculado/UNEB e do e-mail. Devem acompanhar também o(s) resumo(s) do(s)
currículo(s) Lattes do(s) autor(es) em nota de rodapé.
2.5 Os textos devem vir acompanhados de Resumo, o qual deve conter de 250 a 300
palavras, ser apresentado em Word for Windows, formato A4, com a margem 2,5 em
todos os lados, fonte Times New Roman, espaçamento e alinhamento (simples, sem
recuo, justificado). Deve apresentar no final três palavras-chave (primeira letra
maiúscula, separadas por ponto e vírgula).
2.6 A apresentação dos textos deve utilizar as orientações da ABNT NBR 10520/2002;
NBR 6023/2002; NBR 6024/2003.
2.7 Não serão aceitos artigos que contenham capítulos ou partes já publicadas em
revistas, periódicos e coletâneas. Os mesmos serão excluídos integralmente do processo
de publicação a qualquer momento da produção, mesmo que o texto já tenha sido
aprovado por pareceristas.
2.8 O(s) autor(es) deverão atentar para o cumprimento de todos os pré-requisitos
apresentados no respectivo Edital para a estruturação e organização do artigo, a fim de
que não seja excluído do processo de publicação.
2.9 Antes do livro ser enviado à Editora específica, os textos passarão pela análise da
Comissão Interna do PARFOR – UNEB, composta por gestores e coordenadores gerais
de curso do Programa, que procederá a uma avaliação prévia do material a ser enviado.
3 Inscrições
Os interessados deverão inscrever-se pessoalmente no PARFOR – UNEB, Avenida
Engenheiro Oscar Pontes, s/n – Calçada – Salvador –Bahia. CEP: 40.411.220, ou via
correio, exclusivamente por SEDEX, com AR (Aviso de Recebimento), para o endereço
supramencionado, durante o período de inscrição, conforme prazo estabelecido no
cronograma do Capítulo 9 deste Edital. Para tanto, o autor ou um dos co-autores deverá
preencher uma ficha de inscrição (Anexo I).

O texto deve ser encaminhado em duas cópias impressas: uma com resumo e sem
identificação do(s) autor(es) e uma com o resumo e com identificação do(s) autor(es).
Enviar também uma cópia do texto em CD com identificação do(s) autor(es).
4 Documentação/Confirmação da Inscrição
Para a apresentação de texto, deverá ser encaminhada a seguinte documentação:
a)

Ficha de inscrição, devidamente preenchida (Anexo I);

b) Quando o original contiver imagens, estas também deverão ser entregues, separadas
em arquivo com formato JPG ou TIFF, com o Termo de Autorização de Uso de
Imagens, se for o caso, sendo tudo gravado na mesma mídia eletrônica.
No caso de inscrição com o envio de documentação por SEDEX, esta será confirmada
pelo PARFOR – UNEB, via correio eletrônico, após o recebimento da documentação.
Quando for realizada pessoalmente, a inscrição será confirmada com a entrega de uma
declaração de recebimento da inscrição.
5 Seleção dos Textos
Após a inscrição, os textos serão enviados para um/a parecerista, membro da Comissão
de Interna constituído pelos gestores e Coordenadores Gerais de Curso vinculados ao
PARFOR os quais farão a leitura e seleção dos mesmos.
O processo de avaliação, seleção e classificação dos textos abrangerá os aspectos
quantitativos e qualitativos, considerando os seguintes critérios e pontuação, como
disposto em barema subsequente:
CRITÉRIOS
Caráter inovador do texto e vinculação com a área temática da
publicação;
Fundamentação teórica, comprovação, ilustração e exemplificação
das ideias defendidas;
Aspectos relacionados ao texto e seu sentido: clareza, coerência,
coesão, correção gramatical, objetividade, progressão, não
contradição etc.;
Adequação e organização do texto quanto à ABNT e às normas de
publicação desse Edital;
Ineditismo, atualidade, contribuição para a área temática.
TOTAL GERAL

PONTUAÇÃO
2,0
2,0
2,0
2,0
2,0
10,0

Os textos selecionados deverão apresentar pontuação mínima de 6,0 (seis) de acordo
com o barema avaliativo. Os textos que, de acordo com os pareceres, apresentarem
necessidades de reformulações teórico-conceituais e estruturais, bem como outras
restrições e acréscimos que demandem uma reformulação do mesmo, serão

encaminhados ao(s) autor(es) para ajustes e devolução no prazo determinado de, no
máximo, 15 (quinze) dias. Após ajustes e formatação do livro em e-book, o mesmo será
encaminhado à editora.
6 Divulgação do resultado
A divulgação do resultado dos textos selecionados será realizada através de e-mail
encaminhado ao(s) autor(es) ou por contato telefônico e publicado no website do
PARFOR <http://parfor.uneb.br> .
7 Publicação
Os textos contemplados terão seus originais incluídos no livro formato e-book do
PARFOR com previsão para publicação em 2017/2018.
Poderão também ser disponibilizados com acesso livre e gratuito, em âmbito nacional e
internacional, através do Repositório Institucional da Universidade do Estado da Bahia
– UNEB e/ou em outros canais eletrônicos, em caráter vitalício.
Os direitos autorais do livro publicado serão cedidos ao PARFOR – UNEB.
8 Recursos Financeiros
O presente Edital será financiado integralmente com recursos do PARFOR – UNEB.
9 Cronograma
9.1 Os prazos do respectivo Edital para a organização do original cumprirão o seguinte
cronograma:
•
•
•
•
•
•

Período de inscrição: de 07/11 a 11/12/2017, das 08h às 17h;
Avaliação da Comissão Interna do PARFOR: até 03/01/2018;
Resultados/Divulgação: até 06/01/2018;
Recursos: 08/01 a 10/01/2018;
Resultado do Recurso: Até 16/01/18
Retorno dos ajustes nos textos pelo(s) autor (es): até 30/01/18

10. Informações Adicionais
10.1 Os candidatos poderão apresentar recursos quanto ao resultado em até 72 horas
após a publicação dos mesmos, apresentando-se pessoalmente e protocolando na
Secretaria do PARFOR requerimento com as suas razões a fim de que sejam julgadas
pela Comissão Interna do PARFOR – UNEB.
10.2 Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Interna do PARFOR – UNEB.

10.3
Outras
informações
infoparforpresencial@uneb.br.
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GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 27 de outubro de 2017.
José Bites de Carvalho
Reitor

e-mail:

UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA
Autorização Decreto nº 9237/86. DOU 18/07/96.
Reconhecimento: Portaria 909/95, DOU 01/08-95
ANEXO I - FICHA DE INSCRIÇÃO – PUBLICAÇÃO PARFOR-UNEB
NOME DO AUTOR RESPONSÁVEL:

RG:

CPF:

ENDEREÇO (Rua, Avenida, Alameda...):

NÚMERO:

BAIRRO:

COMPLEMENTO:
CEP:

CIDADE:

ESTADO:
TELEFONE CELULAR:

TELEFONE FIXO:

E-MAIL:

VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL AO PARFOR DA UNEB
MUNICÍPIO:
ANO:
( ) DOCENTE DO PROGRAMA

( ) GESTOR DO PROGRAMA

Curso:

Curso:

Departamento:

Departamento:

( ) ESTUDANTE DO PROGRAMA
Matrícula:

Curso:

Departamento:

( ) PESQUISADOR
Curso:

Departamento:

( ) OUTRO ( ESPECIFIQUE):

TÍTULO DO ARTIGO:

ÁREA TEMÁTICA:

(
(
(
(

) Práticas vivenciadas no âmbito do exercício da docência nos Cursos do PARFOR;
) Práticas vivenciadas no âmbito da gestão do PARFOR;
) Práticas vivenciadas pelos cursistas durante a formação no PARFOR;
) Resultados de pesquisas realizadas sobre o PARFOR;

TIPO: ( ) INDIVIDUAL

( ) CO-AUTORIAL

Salvador, Bahia __________ de ____________________ de 20_____.
ASSINATURA DO AUTOR RESPONSÁVEL:
____________________________________________________________________

