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Editora da Unicamp -- Colegao Meio de Cultura

O Reitor da Universidade Estadualde Campinas, no uso de suas atribuig6es, FAZ SABER

1. Do objeto
A Editora da Unicamp abre inscrig6es para a selegao de propostas de livros de divulgagao
cientifica originais a serem publicados em 2020 e 2021na colegao Meir de Cultura
( ).

2. Da condigao de participag3o
2.1-- N3o h5 limitag3o de nOmero de p6ginas, nem de quantidade de autores;
2.2 - N3o servo aceitos originais resultantes de tese ou dissertag3o;
2.3 - N3o servo aceitos originais resultantes de congresses e eventos acad6micos;
2.4 - N3o servo aceitas propostas de reedigao ou tradugao;
2.5 - N3o servo aceitos livros incompletos ou em vers3o preliminar;
2.6 - N3o sera possivelalterar a obra apes a submissao;
2.7 - N3o h6 limite de submiss3o de obras por proponente;
2.8 - Nio servo aceitas propostas para publicag3o de obras literirias.

3. Das inscrig6es
3.1- O proponente deverg acessar o SITO - Sistema de Tramitagao de Obras da Editora da
Unicamp Apes efetuar seu cadastro, dever6
preencher o formu16rio de submiss3o e anexar um arquivo contendo a versio finalda obra. A
vinculagao a este Editaldeve ser explicitada no formu16rio de inscrigao.
3.2 - No ato da inscrigao, os autores se comprometem a n3o apresentar as mesmas propostas
para outras editoras at6 a data de divulgagao do resultado final.

4. Da selegao de originais
4.1- A Comiss3o Editorialda Colegao Memo de Cultura analisar6 os documentos referidos no item
3.le decidir6 pda continuidade ou n3o do processo, dependendo de sua adequagao is normal
deste edital;
4.2 - A Comiss3o Editorialindicarg as inscrig6es indeferidas, informando ols) item(itens) n3o
atendido(s) que levaram ao indeferimento;
4.3 - Os originals aprovados pda Comissio Editorialser3o objeto de avaliagao de m6rito por dots
assessores ad hoc, que emitir3o parecer formal, considerando a corregao, a adequagao, a
originalidade, a relevincia e a viabilidade t6cnica dos originais;
4.4 - Os pareceres servo examinados pda A Comiss3o Editorialda Colegao e Conselho Editorialda
Editora da Unicamp, que decidir3o pda publicagao ou n3o do trabalho;
4.5 - Servo selecionados no m6ximo 2(dais) originais para a publicagao no bi6nio 2020- 2021;
4.6 - As propostas aprovadas servo publicadas em tiragem minima de 1.000(mil) exemplares;
4.7 - Os arquivos referentes aos originais n3o classificados n3o servo mantidos pda Editora;
4.8 - A Editora da Unicamp se reserva o direito de n3o aprovar nenhuma proposta para
publicagao.

5. Da publicag3o
5.1- Os originals selecionados servo publicados pda Editora da Unicamp no bi6nio 2020- 2021,
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no formato de livro impresso. As obras selecionadas poderao, eventualmente, ter

tamb6m uma vers3o digital, a crit6rio do Conselho Editorial;
5.2 - Todos os originais servo publicados mediante assinatura de Contrato de Edigao de Obra
Bibliografica a ser firmado entre a Editora da Unicamp e o autor;
5.3 - Os autores receber3o 10% de direitos autorais sobre o prego de capa, em prestagao de
contas semestral;
5.4 - Os originais que contenham ilustrag6es dever5o ser acompanhados dos direitos de
publicagao das imagens, sem 6nus para a Editora da Unicamp;
5.5 - Os originais que apresentarem ilustrag6es t6cnicas, grgficos, equag6es, tabelas, diagramas e
outros tipos de desenhos dever3o ser produzidos pelo autor por meio de programas compativeis
com aqueles utilizados pda Editora da Unicamp, sob orientagao de produtor gr6fico por ela
indicado.

6. Dos Recursos Financeiros
O presente Edital sera financiado com recursos da Editora da Unicamp, de acordo com proposta
orgament6ria e financeira para o ano de 2020 e 2021.

7. Do Calendirio e do Cronograma
7.IEste editalseguir5 o seguinte cronograma

Divulgag3o do Edital: tide fevereiro de 2020;
Periodo de inscrig3o: tide fevereiro a 30 de abrilde 2020
Anilise das inscrig6es peso Conselho Editorial: at6 7 de mano de 2020
An61ise de parecerista ad hoc: at6 07 de junho de 2020;
An61ise e selegao pelo Conselho Editorial: at6 10 dejunho de 2020;
Resultado e divulgagao: at6 19 de junho de 2020.

7.2 - A Editora da Unicamp se reserva o direto de realizar ajustes no calend3rio previsto no item
7.1. As eventuais alterag6es estar3o disponiveis no site da Editora, segao Edital.
7.3 - Os resultados servo divulgados por meio das redes sociais da Editora(Blog, Facebook,
Instagram e Twitter) e servo comunicados aos proponentes por e-mail.

8. Das Disposig6es Gerais
8.1- Informag6es sobre este editalpodem ser obtidasjunto a secretaria da Editora da Unicamp
pele e-mail: secretaria@editora.unicamp.for;
8.2 - Castes omissos ou duvidosos servo avaliados e decididos peso Conselho Editorialda Editora
da Unicamp.

Marcelo Knobel
Reitor da Unicamp
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