EDITAL Nº 041/2021
Referente ao Aviso Nº 103/2021, publicado no D.O.E. de 08/07/2021.
O REITOR DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DA BAHIA (UNEB), no uso de suas
atribuições legais e regimentais, torna público para conhecimento dos interessados, a
PRORROGAÇÃO das inscrições do Edital de Chamada Pública interna do PLANO
NACIONAL DE FORMAÇÃO DE PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA –
PARFOR UNEB que convoca interessados a apresentarem artigos em forma de texto
destinados à seleção para publicação de livros em formato impresso e/ou em 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 impressos e/ou em formato e-book.
A publicação será realizada em parceria como Grupo de Pesquisa Educação, Políticas
Públicas e Desenvolvimento Social (EPODS) e do Mestrado Profissional em Intervenção
Educativa e Social (MPIES) – vinculados ao Departamento de Educação – DEDC Campus
XI–UNEB.
Serão selecionados até 40 (quarenta) 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 impresso e/ou e-book,
devidamente avaliado por pareceristas da Comissão Científica composta por membros do
PARFOR – UNEB, do EPODSe do MPIES, além de Conselho Editorial.
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 autore 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, gestor do programa ou
pesquisador, a ser informado na Ficha de Inscrição.
2.3 Os textos orginais a serem apresentados deverão indicar uma das Áreas
Temáticas abaixo:
a) Docência na Formação de Professores em Exercício no PARFOR-UNEB;

b) Práticas de Gestão no PARFOR- UNEB;
c) Resultados de pesquisas de TCC dos professores-estudantes durante a formação no
PARFOR-UNEB em conjunto com o orientador;
d) Relato de experiência docente com Oficinas e Seminários realizados na formação de
Professores em Exercício no PARFOR-UNEB;
e) Resultados de pesquisas oriundas de dissertações e teses acerca do PARFOR na
UNEB.
2.4 Os textos originais devem apresentar: Título, Resumo, Introdução, Desenvolvimento
(destacar os sub-títulos das seções), Conclusão e Referências; 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 entre
linhas1,5. Apresentar título centralizado fonte 12.
2.4.1 Devem ser apresentadas duas cópias do texto para o e-mail ebookparfor@uneb.br,
sendo uma em PDF com identificação dos autores e outra em Word sem identificação. A
versão identificada do texto deve indicar, no lado direito, o(s) nome(s) do(s) autor(es),
seguido do Departamento ao qual está ou esteve vinculado durante o curso PARFOR/UNEB
e ou instituição onde a pesquisa foi realizada, além 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 150 a 250
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;
NBR6023/2018; NBR6024/2012.
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) deverá(ão) atentar para o cumprimento de todos os pré-requisitos
apresentados no respectivo Edital para a estruturação e organizaçãodoartigo, a fim de que
não seja excluído do processo de publicação.
2.9 O(s) autor(es) deverá(ão) encaminhar termo de autorização para publicação de artigo
preenchido e assinado, conforme anexo II deste Edital.
3. INSCRIÇÕES
3.1 Os interessados deverão inscrever-se como autor ou co-autor, através do preeenchimento

da ficha de inscrição (Anexo I), conforme período de inscriçao e homologação descritos no
item 3.8 (cronograma) deste Edital. A ficha de inscrição deverá ser encaminhada para o email: ebookparfor@uneb.br. A confirmação de recebimento da inscrição será feita também
por e-mail, a ser enviado para o mesmo endereço eletrônico usado para fazer a inscrição.
3.2 O texto deve ser encaminhado em dois arquivos, sendo um com Resumo e sem
identificação do(s) autor(es) em Word e outro arquivo com o Resumo e com identificação
do(s) autor(es) em PDF. Os dois arquivos devem ser enviados juntos, em um único e-mail,
para o endereço eletrônico ebookparfor@uneb.br. Cada um dos arquivos deve ter, no
máximo, 2 MB de tamanho.
3.3. A documentação relacionada abaixo deve ser encaminhada, junto com os dois arquivos
do texto, em um único e-mail, para o endereço eletrônico ebookparfor@uneb.br:
a) Ficha de inscrição (Anexo I), devidamente preenchida;
b) Termo de autorização de publicação de artigo e uso de imagem (Anexo II) devidamente
preenchido;
c) Quando o original contiver imagens, estas também deverão ser enviadas, separadas, em
arquivo com formato JPG ou TIFF, com o Termo de Autorização de Uso de Imagens;
d) Ciência dos critérios do Barema (Anexo III);
4. SELEÇÃO DOS TEXTOS
Após homologação dos artigos inscritos, os textos serão avaliados, selecionados e
classificados pela comissão científica, conforme critérios explicita dos no Barema (ANEXO
III).
Os textos selecionados deverão apresentar pontuação mínima de 6,0 (seis) de acordo com o
Barema avaliativo.
5. DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
A divulgação do resultado dos textos selecionados será realizada no dia 06/09/2021, através
do website do PARFOR:https://portal.uneb.br/parfor/publicacoes, conforme estabelecido no
cronograma (item 3.8).
6. PUBLICAÇÃO
Os textos contemplados terão seus originais incluídos no livro formato impresso e/ou ebook do PARFOR com previsão para publicação em 2021/2022.
Os direitos autorais do livro publicado serão cedidos ao PARFOR–UNEB.
7. RECURSOS FINANCEIROS
O presente Edital será financiado integralmente com recursos do PARFOR–UNEB.

8. CRONOGRAMA
As etapas do Edital estão discriminadas, conforme cronograma abaixo:
ETAPAS
Período de inscrição
Resultado da homologação de inscrição
Período de interposição de recursos para
inscrições não homologadas
Resultado final das inscrições homologados após
recurso
Período de avaliação dos artigos que tiveram suas
inscrições homologadas
Resultado dos artigos aprovados para publicação
de livro impressoe/ou e-book
Período de interposição de recursos referente ao
resultado de avaliação dos artigos
Resultado final após recurso

PERÍODO
25/05 a 19/07/2021, das 08h
às 23h59min
22/07/2021
23 e 26/07/2021, até às 17:00
horas
02/08/2021
03/08/2021 a 23/08/2021
27/08/2021
30 e 31/08/2021 até às 17:00
horas
06/09/2021

9. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
9.1 Os candidatos poderão apresentar recursos quanto ao resultado em até 48 horas após a
publicação dos mesmos, enviando Requerimento de Recurso (Anexo IV) via e-mail para
ebookparfor@uneb.br, com a justificativa, a fim de que sejam julgadas pela Comissão
Científica.
9.2 Os casos omissos serão resolvidos pela Comissão Científica.
9.3 Outras informações poderão ser obtidas através do email: ebookparfor@uneb.br.
9.4. O(A) candidato(a) deve atentar-se para o recebimento de resposta automática de
confirmação para todo e-mail enviado por ele(ela) para o endereço ebookparfor@uneb.br.
Caso não haja a confirmação do e-mail, é de inteira responsabildade do(a) candidato(a) o
reenvio dos documentos, no prazo estabelcido no cronograma do Edital (item 3.8).

GABINETE DA REITORIA DA UNEB, 07 de julho de 2021.

José Bites de Carvalho
Reitor

UNIVERSIDADE DOESTADODABAHIA
Autorização Decreto n° 9237/86. DOU
18/07/96Reconhecimento:Portaria909/95,DOU01
/08-95
ANEXO I- FICHA DE INSCRIÇÃO – PUBLICAÇÃO PARFOR-UNEB
NOME DO AUTOR:
RG:
CPF:
ENDEREÇO (Rua, Avenida,Alameda...):
NÚMERO:
COMPLEMENTO:
CPF:
ESTADO:
TELEFONE CELULAR:
E-MAIL:

BAIRRO:
CIDADE:
TELEFONE FIXO:

VINCULAÇÃO INSTITUCIONAL AO PARFOR DA
UNEB
MUNICÍPIO:
ANO:
OU VINCULAÇÃO DA INSTITUIÇÃO ONDE A PESQUISA FOI EFETIVADA:
( ) DOCENTE DO PROGRAMA

( ) GESTOR DO PROGRAMA

Curso:

Curso:

Departamento:

Departamento:

( ) ESTUDANTEDO PROGRAMA
Matrícula:

Curso:

Departamento:

( ) PESQUISADOR
Curso:

( ) OUTRO (ESPECIFIQUE):
TÍTULO TEMÁTICA:

Departamento:

ÁREATEMÁTICA:
( ) Docência na Formação de Professores em Exercício na PARFOR-UNEB;
( ) Práticas de Gestão no PARFOR-UNEB;
( ) Resultados de pesquisas de TCC dos professores-estudantes durante a formação no
PARFOR-UNEB em conjunto com o orientador;
( ) Relatório de experiência docente com Oficinas e Seminários realizados na formação de
Professores em Exercício no PARFOR-UNEB;
( ) Resultados de pesquisas oriundas de dissertações e teses acerca do PARFOR na UNEB.
TIPO: ( ) INDIVIDUAL

Salvador,Bahia

( ) CO-AUTORIAL

de

de 20

.ASSINATURA DO AUTOR
RESPONSÁVEL:

UNIVERSIDADE DOESTADODABAHIA
Autorização Decreto n° 9237/86. DOU
18/07/96Reconhecimento:Portaria909/95,DOU01
/08-95
ANEXO II

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO E USO DE IMAGEM

Eu,

na qualidade de autor,

co-autor e

titular dos direitos autorais do artigo científico intitulado xxxxxx autorizo ao PARFOR da
Universidade do Estado da Bahia (UNEB), a publicá-lo na edição do LIVRO /EDITAL
041/2021. Ao firmar o presente termo, declaro que o conteúdo/imagem do artigo, acima
identificado, é de minha exclusiva autoria, não existindo sobre ele qualquer impedimento
quanto à sua publicação, especialmente por não infringir as normas reguladoras do direito
autoral, razão pela qual me responsabilizo por eventuais questionamentos judiciais ou
extrajudiciais surgidos em decorrência de sua divulgação, eximindo aos organizadores e ao
PAFOR/UNEB de qualquer responsabilidade pelas informações e opiniões contidas no
mesmo.

Cidade, _____de_____ de 2021

_________________________
Assinatura
CPF do Autor
co-autor

UNIVERSIDADE DOESTADODABAHIA
Autorização Decreto n° 9237/86. DOU
18/07/96Reconhecimento:Portaria909/95,DOU01
/08-95

ANEXO III–BAREMA–Edital n° 041/2021

CRITÉRIOS
Caráter inovador do texto e vinculação com a área temáticada
publicação;
Fundamentação teórica, comprovação, ilustraçãoe 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

UNIVERSIDADE DOESTADODABAHIA
Autorização Decreto n° 9237/86. DOU
18/07/96Reconhecimento:Portaria909/95,DOU01
/08-95

ANEXO IV
RECURSO EDITAL N° 041/2021 PUBLICAÇÃO PARFOR
Modelo-padrão de formulário para interposição de recurso

RECURSO para publicação PARFOR da constante no Edital n° 041/2021 da Universidade do
Estadoda Bahia-UNEB.
Eu,............................................................................................,portador do documento
De identidade nº................., inscrição nº........................,para concorrer a submissão de
artigo para publicação no livro PARFOR/UNEB apresento recurso junto à Comissão
Científica contra decisão da Comissão do Processo de Seleção.
A decisão objeto de contestação é
(Explicitar a decisão que está contestando).
Os argumentos com os

quais

contesto

(limite

de

200

máximo

a

referida

decisão

são

palavras):

Se necessário anexe documentos, referências

e/ou

abaixo:

Salvador,......de......................de.............

Assinatura(CPF)

outras fontes externas, listando-as

