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A Coordenação do Programa de Pós-graduação em Literatura da Universidade Federal 

de Santa Catarina, no uso de suas atribuições, torna público que estão abertas as 

solicitações de apoio para Projetos de Publicação Científica, com o objetivo de 

incentivar e fortalecer o diálogo, os debates e a pesquisa junto às linhas de pesquisa do 

PPGLit. O presente Edital foi aprovado pelo Colegiado Delegado do PPGLit em 

15/03/2019. 

 

 

1. Dos Solicitantes 

 
1.1 Todos os professores credenciados do PPGLit na data da solicitação. 

 

 

2. Cronograma 

 

2.1  O edital seguirá de acordo com os prazos estabelecidos abaixo: 

 

Etapa Prazo 

Inscrição de Projetos de 

Publicação Científica 

03/06/2019 

Divulgação da Comissão de 

Seleção 

10/06/2019 

Divulgação do Resultado 

Parcial  

30/08/2019 

Pedido de Reconsideração do 

Resultado Parcial  

03/09/2019 

Divulgação dos Resultados 

Finais 

13/09/2019 

Entrega do Material para a 

Gráfica 

07/11/2019 

 

 

3. Das Inscrições 

 

3.1 As inscrições de Projetos de Publicação Científica deverão ser realizadas no período 

indicado no Cronograma, via e-mail, encaminhado para ppglit@gmail.com. No campo 

ASSUNTO é obrigatório inserir: Solicitação Projeto de Publicação Científica – Nome 

do Solicitante. 
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3.2 A inscrição por parte do Professor do PPGLit implica no conhecimento e respeito às 

especificações para a apresentação do Projeto de Publicação Científica estabelecidas 

neste edital. 

3.3 Os documentos necessários à inscrição do Projeto de Publicação Científica são os 

seguintes: 

3.3.1. Carta de solicitação com apresentação do Projeto de Publicação Científica; 

3.3.2 O Projeto de Publicação Científica deverá respeitar as seguintes definições: 

livro com no mínimo 98 e no máximo 248 páginas, Formato 16 (caderno de 8 

folhas), 16cm x 24 cm, miolo preto e branco, capa colorida, além das 

especificações contidas no Anexo I. 

3.3.3. Arquivo único em Formato Portable Document Format (PDF) intitulado 

Projeto de Publicação Científica + título, contendo todo o material do projeto do 

livro (capa, folha de rosto, índice, enfim, todo o miolo) preparado, diagramado e 

editorado, respeitando as indicações do ponto 3.3.2 e do Anexo I. Não é preciso, 

nesse momento, apresentar o ISBN; 

3.3.5 Se houver parceria com editora interessada na publicação do projeto de Publicação 

Científica, comprovar o interesse. Ressalta-se que a publicação não poderá ser 

comercializada; 

3.3.4 Não serão aceitas inscrições de Projetos em outros formatos. 

 

 

4. Da Comissão de Seleção 

 

4.1 A comissão de seleção será designada pelo Colegiado Delegado do PPGLit; 

4.2 Poderão integrar a Comissão de Seleção professores de outros PPGs da UFSC e de 

outras IES, indicados pelo Colegiado Delegado; 

4.3 Não poderão fazer parte da Comissão de Seleção professores do PPGLit que façam 

parte de um projeto de publicação inscrito. 

 

 

5. Dos Critérios de Seleção 

 

5.1 Os seguintes critérios serão adotados na seleção dos projetos inscritos: 

- Ligação do Projeto de Publicação Científica com uma das Linhas de Pesquisa do 

PPGLit; 

- Pertinência do Projeto de Publicação Científica dentro do âmbito das Linhas de 

Pesquisa do PPGLit; 

- Relação efetiva entre membros das Linhas de Pesquisa; 

- Construção de uma rede de relações e de pesquisa, em âmbito nacional e internacional, 

que fortaleça as atividades na linha de pesquisa indicada, seja com participação de 

professores de outras universidades seja com a de alunos de Pós-Graduação. 

Recomenda-se que haja um número maior de professores doutores. 

- Adequação às normas indicadas no item 3.3.3 e no Anexo I; 
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- Parceria com editora da área que tenha interesse na publicação do projeto de 

Publicação Científica. A comprovação de parceria com editora tem caráter 

classificatório e não eliminatório. Ressalta-se ainda que o livro publicado não poderá ser 

comercializado. 

 

 

6. Dos Resultados e Recursos 

 

6.1 Os pedidos de reconsideração deverão ser encaminhados à Comissão de Seleção, 

com as devidas justificativas e fundamentações, via e-mail, para ppglitufsc@gmail.com; 

6.2 Os resultados, após análise dos pedidos de reconsideração por parte da Comissão de 

Seleção, serão divulgados pelo PPGLit. 

 

 

7. Das Disposições Finais 

 

7.1. Será desclassificado o Projeto que não respeitar a formatação indicada no ponto 

3.3.3 e no Anexo I; 

7.2 A presente seleção tem como objetivo incentivar e fortalecer as linhas de pesquisa 

do PPGLit, nesse sentido privilegiar-se-á propostas de Projetos de Publicação Científica 

que  destaquem  produções, parcerias e colaborações que atravessem as linhas de 

pesquisa. 

7.3 Os Projetos de Publicação Científica aprovados serão impressos na gráfica da 

UFSC, com o apoio da verba PROAP; 

7.4 A tiragem prevista para cada projeto classificado irá depender da quantidade de 

Projetos de Publicação Científica aprovados; 

7.4 O livro, resultado final do presente edital, não poderá ser comercializado. 
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(ANEXO I) 




