
  

 

 RETIFICAÇÃO Nº 01 DO EDITAL CONJUNTO DEG/EDU 04/2023 - EDITAL   PUBLICAÇÃO DE LIVROS
PARA DISCIPLINAS DE GRADUAÇÃO

PROCESSO Nº 23106.151283/2022-98

 

Decanato de Ensino de Graduação (DEG), em parceria com a Editora Universidade de Brasília (EDU),
divulga re�ficação no edital de apoio à publicação de livros digitais inéditos, de acesso aberto, de autoria
de professoras e professores do quadro permanente da Universidade de Brasília (UnB),

1. DA ALTERAÇÃO

1.  Acrescenta alínea d (em negrito) no item 7.2 do Edital Conjunto DEG 04/2023.

"7.2. A proposta deverá conter: 

a) despacho único, com informações de todos os autores (nome completo, link do
currículo la�es atualizado, e-mail e telefone para contato) e especificação para qual
disciplina a obra poderá ser u�lizada; 

b) resumo da obra em única página, contendo, no máximo, 20 (vinte) linhas; 

c) miolo da obra a ser editada, na íntegra, em pdf, com conteúdo defini�vo (sem
iden�ficação de autoria), obedecendo às normas editoriais da Editora Universidade de
Brasília (disponíveis no endereço
h�p://h�ps://www.editora.unb.br/documentos/_NormasEditoriais_web-
2021_Novo_Compactado.pdf, no que diz respeito ao formato dos arquivos e à
adequação do texto;

d) Serão aceitas obras em formato LaTex, desde que os autores se comprometam a
par�cipar efe�vamente da produção editorial (inserção de emendas da revisão,
elaboração de projeto gráfico, diagramação e inserção de emendas da revisão de
prova), devido à incompa�bilidade da ferramenta com o InDesign, programa u�lizado
internamente para o desenvolvimento de obras na EDU;

e) declaração do(s) autor(es) assumindo o compromisso de resguardar o inedi�smo da
obra até a divulgação do resultado deste Edital, sendo vedado, até lá, submeter a obra a
outra Editora para fins de publicação."



Documento assinado eletronicamente por Diego Madureira de Oliveira, Decano(a) de Ensino de
Graduação, em 28/02/2023, às 11:01, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na
Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 9380057 e
o código CRC A5945B30.

Referência: Processo nº 23106.151283/2022-98 SEI nº 9380057
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