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EDITAL
Resultado definitivo da análise e seleção das
propostas, conforme Edital nº 01/2020 – EdUFABC –
Edital de chamada para apresentação de propostas
de publicação de livros resultantes de ações culturais
e extensionistas.

O Coordenador da Editora UFABC torna público o resultado definitivo da análise e seleção das
propostas, após apreciação de recursos, conforme Edital nº 01/2020 – EdUFABC – Edital para
apresentação e seleção de propostas de publicação de livros resultantes de ações culturais e
extensionistas, Edital nº 02/2020 – EdUFABC – Edital de prorrogação do período de submissão
de propostas ao Edital nº 01/2020, Edital nº 03/2020 – EdUFABC – Edital de prorrogação do
período de avaliação de propostas ao Edital nº 01/2020, Edital nº 02/2021 EdUFABC Prorrogação do período de avaliação de propostas e Edital nº 04/2021 EdUFABC – Prorrogação
do período de avaliação de propostas.
1. DO RESULTADO DA AVALIAÇÃO

PROPOSTA

RESULTADO DEFINITIVO

A periferia fala, o centro ouve? Reflexões sobre
juventude, periferia e resistência.

APROVADA

Caminhos participativos para gestão integrada de riscos e
desastres.

APROVADA

Des[dobramentos]. Reflexões sobre arte e tecnologia no
espaço.

DESCLASSIFICADA

História Oral. Trajetória de Dalila.

APROVADA

Mentalidade antártica: a mediação da ciência por
tecnologias educacionais.

APROVADA

Mulheres cientistas. Atividades investigativas sobre
gênero nas aulas de ciências da educação básica.

REPROVADA
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PROPOSTA

RESULTADO DEFINITIVO

Mulheres na ciência. Para além da sala de aula.

APROVADA COM MODIFICAÇÕES*

Nossa casa. Português como língua de acolhimento para
adultos.

APROVADA

Nossa casinha. Português como língua de acolhimento
para crianças.

APROVADA

Os Brasis e suas desigualdades

APROVADA

O sentido da arte na formação do professor.

REPROVADA

Perspectivas de projetos interdisciplinares em
Engenharia.

APROVADA

Tabela periódica. Caderno de anotações.

DESCLASSIFICADA

Terra, água, ar. Caminhos exploratórios de padrões nãoeuclidianos na natureza.

DESCLASSIFICADA

Um diário da pandemia: sete momentos da divulgação
científica na UFABC.

APROVADA COM MODIFICAÇÕES*

Um pouco sobre a Dengue e muito sobre a Educação

APROVADA COM MODIFICAÇÕES*

1.1. Entende-se por proposta REPROVADA aquela que não atendeu parcial ou totalmente aos
itens 4.3. do Edital EdUFABC 001/2020:
“I. Relevância social da ação;
II. Clareza e objetividade do conteúdo;
III. Consistência teórica e metodológica;
IV. Fluidez e atratividade de leitura;
V. Coesão, pertinência e integração entre os capítulos/partes.”
1.2. Entende-se por proposta DESCLASSIFICADA aquela que não atendeu a algum dos seguintes
itens do Edital EdUFABC 001/2020:
“1.1 Poderão apresentar propostas para esta chamada docentes e técnicos administrativos que
tenham coordenado ação extensionista ou cultural já concluída e registrada na Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura, no período entre 2017 e 2020."
"3.3. O arquivo do original do livro não deverá conter identificação de autoria ou referências que
permitam a identificação, como dedicatórias, agradecimentos, metadados, entre outros.”

2. DO ENVIO DA VERSÃO FINAL DO MATERIAL
2.1. O(A) proponente com proposta aprovada com recomendação de modificações receberá um
e-mail com as instruções sobre como proceder até o envio do material em sua versão final.
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2.2. O(A) proponente com proposta aprovada sem recomendação de modificações deverá enviar
o material em sua versão final até o dia 30/06/2021 para o e-mail editora@ufabc.edu.br.
2.3. As modificações e atualizações deverão contemplar apenas aspectos pontuais e/ou as
recomendações indicadas, sem alterar o conteúdo principal da proposta.
3. DAS PUBLICAÇÕES
3.1. As obras aprovadas serão publicadas conforme disponibilidade orçamentária e cronograma
de produção da Editora.
4. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1. Casos omissos serão deliberados pela comissão avaliadora do Edital.
4.2. E, para que chegue ao conhecimento dos interessados, EXPEDE o presente Edital.

Santo André, 17 de maio de 2021.

FERNANDO COSTA MATTOS
Coordenador da Editora UFABC
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