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EDITAL Nº. 004/2020 – EDUFRB
Edital de apoio à publicação de livros impressos e eletrônicos (e-books)
AÇÕES E POLÍTICAS AFIRMATIVAS DA UFRB
A SUPERINTENDÊNCIA DA EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL
DO RECÔNCAVO DA BAHIA - UFRB, no uso das atribuições que lhe
foram conferidas pelas Portarias Nº 299/2010, de 24 de março de 2010, e Nº
1.345/2019, de 06 de dezembro de 2019, de acordo com sua Política Editorial,
em parceria com a Pró-Reitoria de Políticas Afirmativas e Assuntos
Estudantis (PROPAAE) torna público, por meio deste Edital, as normas,
procedimentos e instruções para recebimento de propostas de publicação de
livros eletrônicos (e-books) e impressos em homenagem aos 15 anos de
Ações e Políticas Afirmativas da UFRB.
1.
Das Disposições gerais
1.1 Como se trata de uma edição comemorativa aos 15 anos de Ações e
Políticas Afirmativas da UFRB, inserida no âmbito das comemorações dos 15
anos da UFRB, pretende-se receber propostas para esta chamada trabalhos,
resultado de pesquisas científicas, inovações tecnológicas, experiências de
extensão, inovações pedagógicas, políticas e ações afirmativas, dentre outros
trabalhos acadêmicos que tenham as Políticas Afirmativas da UFRB como
ponto fulcral da pesquisa. A proposta de livro deverá ser encaminhada
vinculada a um dos cinco eixos:
1) Raça, corpo, gênero, sexualidades e interseccionalidades: relações
étnico-raciais, gênero e diversidade sexual; branquitude e relações
étnico-raciais; feminismos negros; ações afirmativas e pessoas com
deficiência; masculinidades negras e seus processos de subjetivação;
negritude e africanidades; juventudes negras.
2) Educação e antirracismo: educação para as relações étnico-raciais;
políticas públicas, ações afirmativas e a presença negra no ensino
superior; infâncias, relações étnico-raciais, educação e cultura;
violência epistêmica; o papel da ciência na desconstrução do racismo.
3) Racismo Ambiental: povos e comunidades tradicionais; direitos e
políticas públicas; religiosidades, ancestralidades e identidades negras;
universidade e comunidades tradicionais; população negra e o espaço
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urbano: ocupações, conquistas e resistências; raça, poder e
desenvolvimento; população negra e inserção do mercado de trabalho.
4) Direito, Racismo e Saúde/Saúde da população negra: Política
Nacional de Saúde Integral da População Negra; racismo institucional;
políticas sociais, violências e direitos humanos; justiça, cidadania e
controle social; movimentos negros e movimentos sociais.
5) História, Arte e Culturas Afro-brasileiras e Africanas: literaturas
e linguagens decoloniais; comunicações, expressões artísticas
africanas/afro-brasileiras; intelectuais africanas(os) e da diáspora;
filosofia africana e pensamento da afrodiáspora; história da África e das
diásporas africanas; memórias, territorialidade, patrimônio negro e
ancestralidades.
1.2 Os trabalhos encaminhados devem ser de autoria de docentes efetivos; de
servidores técnico-administrativos e de discentes vinculados aos cursos de
graduação ou pós-graduação da UFRB, podendo ser discentes egressos, bem
como podem envolver nos trabalhos colaboradores de outras universidades ou
instituições de pesquisa, desde que tenham as Políticas Afirmativas da UFRB
como foco.
1.3 As propostas aprovadas pelo Conselho Editorial serão todas publicados
no formato livro eletrônico (e-book) e, dentre eles, quinze livros serão
selecionados pelo Conselho Editorial para serem publicados também no
formato impresso. Serão selecionados três livros por cada eixo, conforme
descritos no item 1.1.
1.4 As monografias, dissertações, teses ou coletâneas de artigos submetidas
devem estar adequadas ao modelo de livro e atenderem, rigorosamente, as
normas de submissão que estão disponibilizadas na página da EDUFRB:
www.ufrb.edu.br/editora, sob pena de exclusão automática do processo.
1.5 A obra deve ter, no mínimo, de 80 (oitenta) e, no máximo, de 250
(duzentos e cinquenta) páginas.
1.6 A obra pode ser de autoria individual ou coletiva. Cada proponente poderá
submeter apenas uma proposta a este edital.
1.7 A proposta de obra deverá atender as normativas definidas pela EDUFRB
disponibilizadas na página www.ufrb.edu.br/editora/como-publicar e o não
cumprimento acarretará na desclassificação da mesma.
1.8 As capas dos livros deste edital são de responsabilidade da Editora e
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deverão seguir um padrão e serão identificadas com um selo 15 anos de
Ações e Políticas Afirmativas da UFRB.
1.9 É de responsabilidade do autor todo o conteúdo da obra. Em caso de
comprovação do plágio, será encaminhada comunicação à Comissão de Ética
do órgão de classe do autor.
1.10 O e-book não será comercializado e ficará disponível para leitura online
e download gratuito na página da EDUFRB: www.ufrb.edu.br/editora.
2. Das inscrições
2.1. O período de inscrições para esse edital será de 01/04/2021 a 30/04/2021.
2.2. A inscrição consta do envio de dois arquivos, para o e-mail da
PROPAAE propaae@propaae.ufrb.edu.br um deles sem constar os nomes dos
autores), assim como devem ser anexados: o ofício de encaminhamento do
trabalho, juntamente com o preenchimento do Formulário de Inscrição
(informar em qual eixo a proposta mais se enquadra), assinatura da
Declaração de revisão e Termo de Cessão de Direitos. Todos os arquivos
devem ser enviados em word, com exceção das autorizações que devem ser
assinadas e enviadas no formato PDF. Em relação ao tamanho, não exceder a
24MB.
2.3 Todos os documentos necessários para a inscrição estão disponíveis na
página da EDUFRB: www.ufrb.edu.br/editora/como-publicar.
3. Critérios para seleção
3.1 As propostas de publicação de livros apresentadas em atendimento a este
Edital serão submetidas ao Comitê Científico da PROPAAE que fará a
primeira conferência da obra conforme os eixos descritos no item 1.1 deste
Edital, bem como a adequação às normas estabelecidas pela EDUFRB.
3.2 O Comitê Científico da PROPAAE encaminhará as obras selecionadas
para o Editora EDUFRB que fará os encaminhamentos necessários quanto a
avaliação e apreciação das obras pelo Conselho Editorial da EDUFRB
baseado em parecer por consultores ad hoc.
4. Resultado
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4.1. A divulgação dos resultados da classificação, com a indicação das obras
que serão publicadas, dar-se-á a partir do dia 20/07/2021 na página da
EDUFRB: http://www.ufrb.edu.br/editora.
5. Disposições finais
5.1. O sítio de hospedagem do e-book será https://ufrb.edu.br/editora/titulospublicados
5.2. Em conformidade com a disponibilidade orçamentária da UFRB, alguns
exemplares desta Coleção poderão ser impressos, tendo assim outro ISBN
para livro impresso.
Parágrafo único: Possíveis publicações em formato impresso serão
apreciadas pelo Conselho Editorial da EDUFRB, que definirá critérios de
seleção para a escolha das obras a serem republicadas impressamente.
5.3. Os casos omissos serão resolvidos pela Superintendência da Editora da
UFRB.
Cruz das Almas – BA, 20 de novembro de 2020.
Rosineide Pereira Mubarack Garcia
Superintendente da Editora da UFRB
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