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Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

Edital nº 13/2021/PRPGI/IFBA de 09 de setembro de 2021.

EDITAL DE FLUXO CONTÍNUO PARA APOIO À PUBLICAÇÃO DE LIVROS 2021

 

1. APRESENTAÇÃO

1.1. O Instituto Federal da Bahia (IFBA), através da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
(PRPGI) torna público o presente Edital e convida a comunidade em geral, autores(as) e organizadores(as), a
submeterem, em fluxo contínuo, propostas de obras originais e inéditas a serem publicadas de acordo com as
linhas editoriais e com o Regimento da Editora do IFBA, Resolução nº 43, de 4 de agosto de 2016 disponível
em:  (https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editora/sobre-a-edifba).

 

2. DO OBJETO

2.1.  A Editora do IFBA por meio deste Edital informa que receberá textos originais para publicação de
obras, em formato digital (e-book), sem ônus para os proponentes.

2.2. As obras aceitas serão publicadas em formato digital (e-book) e, dentro da capacidade técnica e
orçamentária da PRPGI/EDIFBA, poderão ser impressas em suporte papel, em quantitativo a ser
estabelecido no contrato de cessão de direitos autorais patrimoniais, a ser firmado entre os(as)
autores(as)/organizadores(as) e o IFBA.

Parágrafo único. A condição estabelecida no item 2.2 está condicionada a obra ser de Autor(es) e ou
Organizador(es) com vínculos ativo no IFBA.

2.3. Os originais serão submetidos à análise e parecer do Conselho Editorial da Editora do IFBA, bem como
às linhas editoriais consoantes à política editorial adotada pela Editora.

2.4. O autor cederá exclusivamente à Edifba os direitos de publicação, por um período de cinco (05) anos, de
acordo com o art. 49, da Lei nº 9.610, de 19/02/1998.

 

3. DA FINALIDADE

3.1. O presente Edital tem por finalidade estabelecer normas e procedimentos necessários à realização da
seleção de textos originais, submetidos por autores(as) e/ou organizadores(as) pertencentes ao quadro de
servidores, ativos e inativos, do IFBA, assim como da comunidade externa em geral, para edição de obras a
serem publicadas pela Editora do IFBA.

 

4. CARACTERÍSTICAS E OBJETIVOS DAS OBRAS A SEREM PUBLICADAS
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4.1. A Editora do IFBA receberá obras individuais e/ou coletâneas de textos, de natureza científica, técnica,
artística e cultural, bem como textos de cunho acadêmico (pesquisa, criação e inovação, entre outros) em
todas as áreas do conhecimento.

4.2. A participação nas obras sujeita todos(as) os(as) autores(as)/organizadores(as) às regras e às condições
estabelecidas neste Edital. Dessa forma, os(as) participantes, no ato da submissão dos originais, aderem a
todas as disposições, declarando que leram, compreenderam, têm total ciência e aceitam, irrestrita e
totalmente, todos os itens deste Edital (conforme Anexo I).

4.3. Os originais, aprovados pelo Conselho Editorial da Edifba, dentro das disposições deste Edital, serão
publicados em um único volume por autor/organizador/título, em formato e-book, a ser disponibilizado no
sítio da Edifba (https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editora), com divulgação a ser no site da PRPGI.

 

5. DAS SUBMISSÕES

5.1. As submissões dos textos originais deverão ser realizadas por meio de abertura de Processo no SEI,
selecionando o tipo de processo como PRPGI / EDITORA - Submissão de Obras a ser encaminhado para
o setor PRPGI-EDIFBA.EDITAL.REI Na abertura do processo indicar no campo “Especificação”,
PUBLICAÇÃO DE LIVRO (NOME DO SERVIDOR). Em nível de acesso escolher a opção Sigiloso.

5.2. As submissões dos textos originais oriundo do público externo devem ser realizadas através do e-mail da
editora editora@ifba.edu.br, indicar no campo assunto PUBLICAÇÃO DE LIVRO (NOME DO AUTOR).

5.3. Os(As) autores(as)/organizadores(as) deverão enviar a seguinte documentação:

a) Formulário de inscrição para proposta de publicação (Anexo II);

b) Versão eletrônica da obra em formato PDF com tamanho total máximo de 8MB contendo identificação do
autor/organizador;

c) Versão eletrônica da obra em formato PDF com tamanho total máximo de 8MB sem identificação do
autor/organizador.

d) Arquivo digital apenas com as imagens utilizadas na obra, com as respectivas legendas, fontes e
autorização para uso e veiculação, quando necessário, em formato PDF com tamanho total máximo de 8MB;

e) Termo de responsabilidade de autoria e de ineditismo, declaração de cessão gratuita de direitos autorais à
Editora do IFBA (Conforme Anexos III).

f) Aprovação do Comitê de Ética em Pesquisa no caso de originais que se enquadrem na legislação
pertinente.

g) Cadastro do estudo no SISGEN (Sistema Nacional de Gestão do Patrimônio Genético e do Conhecimento
Tradicional Associado), quando pertinente.

5.4.  A Editora do IFBA se responsabilizará pelos serviços de diagramação do texto, revisão textual,
editoração eletrônica com projeto gráfico, edição de imagens/ilustrações, design de capa.

5.5.  As propostas que não seguirem as orientações expressas no item 5.3 acima serão recusadas.

 

6. DA PREPARAÇÃO DOS ORIGINAIS

6.1. Os textos originais devem ser apresentados em formato de livro, não sendo aceitas, portanto,
dissertações e teses na versão original, visto que, geralmente, já são trabalhos disponibilizados em
repositórios institucionais.

mailto:editora@ifba.edu.br
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6.2. A EDIFBA se baseia nas regras da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT). A elaboração
dos originais deve seguir as seguintes orientações:

a) Formatação: texto em tamanho A4, fonte Times New Roman corpo 12, entrelinha 1,5, alinhamento
justificado;

b) Conteúdo: os originais resultantes devem ser obrigatoriamente redigidos e estruturados sem os elementos
que caracterizam o trabalho acadêmico, desnecessários e mesmo impróprios na editoração de um livro,
visando a dar fluidez ao texto. Ex.: abstract, longos agradecimentos, subdivisão excessivas em seções e
subseções (numeração progressiva), uso de remissivas no corpo do texto (ver capítulo tal etc);

c) Notas de rodapé: as notas de rodapé devem ter no máximo 5 linhas, fonte Times New Roman, tamanho 
10 e texto justificado. As notas que apresentarem os autores dos capítulos devem mencionar primeiramente
sua maior formação; devem constar também vínculo empregatício atual, principal grupo de pesquisa a qual
pertence, número do Orcid e e-mail. Em outros casos, as notas de rodapé devem ser utilizadas apenas em
situações realmente necessárias. Devem ser utilizado preferentemente para notas explicativas tais como
endereços e aditamentos ao texto, mas não para referências bibliográficas (a não ser que o autor opte pelo
sistema numérico de citação);

d) Sistema de citação recomendado: autor-data (NBR 10520/2002);

e) Numeração progressiva recomendada: quando for imprescindível o seu uso, adotar até a seção terciária
(ex.: 1.1.1);

f) Uso de itálico: a) títulos de livros, jornais, artigos, crônicas etc, bastando usar em maiúscula a primeira
palavra (ex.: Gabriela cravo e canela; A casa das sete mulheres); b) palavras ou expressões estrangeiras
(goal, american way of life), excetuando nomes de entidades (Library of Congress), empresas
(EdizioneScientifiche Italiane), países (United Kingdom), pessoas (Claude Lévy-Strauss);

g) Exceção: expressões latinas usadas no texto de acordo com as normas da ABNT (ex.: et al. e apud);

h) Uso de aspas: preferencialmente, apenas para as citações curtas no corpo do texto, embora possam ser
aplicadas em caso de neologismos ou de palavras e expressões que merecem destaque. Neste caso usá-las
com parcimônia;

6.3. Para uso de imagens que não forem do próprio autor ou não estiverem em domínio público é necessária
liberação expressa do detentor de seus direitos autorais. O proponente deverá fornecer tal autorização no
momento da submissão. A inobservância desta regra implicará a recusa da proposta (Anexo IV, V, VI);

6.4. Em caso de coletânea, o proponente deverá entregar o texto com as citações e referências de todos os
capítulos padronizadas. Eliminar notas em excesso e numeração progressiva desnecessária. (ANEXO VII)

 

7. DA ACEITAÇÃO DAS PROPOSTAS

7.1. Todas as obras submetidas serão encaminhadas, pela Editora, ao Conselho Editorial que, analisará a
viabilidade editorial da obra original proposta e emitirá parecer conclusivo.

O parecer emitido deverá considerar:

1. A qualidade técnica da obra;
2. A originalidade e singularidade da obra
3. A correlação entre a obra e a grande área nela indicada
4. A relevância da obra para o IFBA

O parecer poderá recomendar:

1. A Recomendação conclusiva da obra para publicação, conforme apresentada pelo autor;
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2. A Recomendação com ressalvas da obra para publicação, condicionada à realização de pequenas
modificações. Nesse caso, o autor terá 30 dias para apresentar o texto modificado que, se retornar
devidamente corrigido, poderá ser considerado aprovado;

3. A recomendação com ressalvas da obra para publicação, condicionada à realização de de modificações
expressivas. Nesse caso, o autor terá três meses para apresentar o texto modificado que, se retornar
devidamente corrigido, poderá ser considerado aprovado, sem que seja necessária nova submissão. Após o
citado prazo, o autor deverá realizar nova submissão.

7.2. Caso a proposta não seja aprovada para publicação, todo o material enviado, incluindo o texto original e
imagens, será descartado.

7.3. Os(As) proponentes serão comunicados(as) dos resultados das avaliações via SEI e/ou através de e-mail.

7.4. Esclarecimentos sobre o Edital poderão ser obtidos na PRPGI/EDIFBA pelo e-mail institucional da
Editora IFBA editora@ifba.edu.br.

7.5 Todos os atos relativos ao Edital, convocações, avisos e resultados serão divulgados no Portal do IFBA
(https://portal.ifba.edu.br/prpgi/editais/2021).

 

8. DO CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

8.1. A Editora IFBA recebe propostas de publicação de obras em fluxo contínuo.

8.2. A publicação das obras aprovadas, em formato e-book, dar-se-á em conformidade com a capacidade
técnica operacional e orçamentária da Editora IFBA. Sempre que possível, as obras serão também na versão
impressas, com tiragem mínima de 30 (trinta exemplares), conforme descrito no item 2.2 parágrafo único.

 

9. DO COMPROMISSO DOS AUTORES/AS / ORGANIZADORES/AS PARTICIPANTES DO
EDITAL

9.1. Os(As) autores(as)/organizadores(as) dos originais assumem a plena responsabilidade, inclusive penal,
pela originalidade, autenticidade e ineditismo do texto e de seu conteúdo e comprometem-se a atender
qualquer reclamação ou demanda que porventura venha a ser apresentada, em juízo ou fora dele,
questionando os direitos autorais sobre o material textual e iconográfico apresentado, isentando a Editora do
IFBA de responsabilidade quanto a esse tipo de demanda. Da mesma forma, ficam cientes de que, mesmo
após a aprovação por parte do Conselho Editorial, havendo comprovação de fraude ou plágio, a proposta
selecionada será excluída.

9.2. Todas as obras que levarem o selo da Editora do IFBA serão arquivadas no Repositório Institucional do
IFBA. (ANEXO VIII).

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

10.1. Os(As) autores(as)/organizadores(as) que não apresentarem a documentação comprobatória das
condições estabelecidas nos itens 5 e 6 deste Edital, ou infringirem quaisquer das normas nele estabelecidas,
terão suas submissões rejeitadas.

10.2. A submissão da obra proposta implicará no conhecimento e na aceitação definitiva das normas e
condições estabelecidas neste Edital e em seus Anexos, das quais não se poderá alegar desconhecimento.

10.3. Caso haja falsidade nas informações fornecidas pelos(as) autores(as)/ organizadores(as), a submissão
será rejeitada, sem prejuízo das sanções cabíveis.

mailto:editora@ifba.edu.br
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10.4. Poderão ser solicitados ajustes na obra para melhor atender a identidade visual e os critérios didáticos
previstos neste Edital, no prazo indicado no parecer do Conselho Editorial.

10.5. A qualquer tempo o presente Edital poderá ser pausado, revogado ou anulado, todo ou em parte, seja
por decisão unilateral da PRPGI, seja por motivo de interesse público ou exigência legal, sem que isso
implique direito à indenização ou reclamação de qualquer natureza.  

10.6. A impugnação ou interposição de recursos neste edital, devem ser encainhadas para o email
editora@ifba.edu.br. 

10.7 À PRPGI, por meio do Conselho Editorial da EDIFBA, reserva-se o direito de resolver os casos
omissos e as situações não previstas no presente Edital.

10.8. Conselheiros Editoriais podem apresentar propostas de publicações conforme Art.48 da Resolução Nº
43, de 04 de agosto de 2016.

10.9. A Política editorial do IFBA é parte integrante deste Edital.

 

11. DO CRONOGRAMA

Etapa Período

Etapa 1: Submissão de Proposta ao Edital
n°13/2021

Fluxo Contínuo, inicio em 09 de setembro de
2021

Etapa 2: Período para impugnação de cláusula
do edital 3 dias após publicação do Edital

Etapa 3: Respostas ou correções do Edital 5 dias após a solicitação de impugnação
(Etapa 2)

Etapa 4: Período de submissão das propostas A qualquer tempo, durante período de
validade do Edital

Etapa 5: Análise documental Até 30 dias após a etapa 4

Etapa 6: Publicação de deferimento das
inscrições Até 10 dias após a etapa 5

Etapa 7: Período de apresentação de recurso
para inscrições indeferidas 3 dias após a etapa 6

Etapa 8: Homologação das inscrições 3 dias após a etapa 7

Etapa 9: Análise pelo Conselho Editorial
60 dias após a etapa 8, podendo o período ser
prorrogado por igual período, conforme
regimento da Editora
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Etapa 10: Divulgação do Resultado
Preliminar

Até 10 dias após a etapa 9

Etapa 11: Após aprovação o original segue
para o fluxo editorial

Após a divulgação da etapa 10, e concluída
todas as recomendações do Conselho
Editorial.

 

Salvador, 09 de Setembro de 2021.

 

Ivanildo Antonio dos Santos

Pró-Reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação

Documento assinado eletronicamente por IVANILDO ANTONIO DOS SANTOS, Pró-Reitor(a) de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação, em 09/09/2021, às 21:02, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
informando o código verificador 1984194 e o código CRC 8090613D.

23278.002609/2021-00 1984194v9


