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CHAMADA PÚBLICA N. 44/2022 – PROGRAD/EDITORA UFSM 
PUBLICAÇÃO COLEÇÃO TEXTOS INTRODUTÓRIOS UFSM 

 
 

A Pró-Reitoria de Graduação (PROGRAD) e a Editora da UFSM tornam pública a chamada 
para submissão de originais, pela qual financiarão a publicação da Coleção Textos Introdutórios 
UFSM no período de 2022/2023, regida pelas disposições que seguem. 

 
1. APRESENTAÇÃO 

 
A Coleção Textos Introdutórios UFSM, uma iniciativa da PROGRAD e da Editora da UFSM,  tem 
por objetivo oportunizar uma publicação de bolso, leve e instrutiva para professores(as), alunos(as) e 
leitores(as) que desejam iniciar sua formação em uma área específica ou saber mais sobre 
disciplinas diversas e não sabem exatamente por onde começar. A coleção será voltada 
primeiramente para alunos(as) de primeiro e segundo semestres e sua autoria será assinada por 
professores(as) que há anos têm ministrado disciplinas essenciais em seus respectivos cursos e áreas 
de atuação, numa ação que também visa à valorização do trabalho de docentes experientes e 
reconhecidos(as) por seu ensino e pesquisa. Inspirando-se em coleções similares de textos 
introdutórios de universidades como Cambridge, Oxford e Yale, além de séries como Primeiros 
Passos, da Editora Brasiliense, nossa coleção servirá de estímulo ao aprendizado e à reflexão. 

 
2. DA COLEÇÃO TEXTOS INTRODUTÓRIOS UFSM 

 
2.1 A Coleção Textos Introdutórios UFSM publicará livros que tenham caráter didático e 
introdutório e que estejam: 
a) enquadrados em uma das oito áreas em que o catálogo da Editora UFSM se organiza – a saber: 
Ciências Rurais, Ciências Sociais e Humanas, Artes e Letras, Ciências da Saúde, Ciências Naturais 
e Exatas, Ciências Tecnológicas, Educação e Ciências Interdisciplinares; e 
b) cujos títulos e conteúdos partam de disciplinas que sejam oferecidas, preferencialmente, nos 
primeiros dois semestres de cursos de graduação correntes da UFSM. 
2.2 Está prevista a publicação de, pelo menos, 01 (um) livro de cada uma das 08 (oito) áreas 
supracitadas, desde que haja originais aprovados no processo de avaliação interna pelo Comitê 
Editorial da Editora da UFSM, em um total mínimo de 08 (oito) livros por ano. Esse número poderá 
ser ampliado, respeitados a capacidade de atendimento e análise da PROGRAD e da Editora da 
UFSM  e os critérios de avaliação previstos por esta Chamada. 
2.3 O Conselho Editorial da Editora UFSM, em conformidade com a PROGRAD/UFSM, terá a 
prerrogativa de eleger substitutos em linhas nas quais porventura não houver submissão e/ou 
aprovados. 

 
3. SUBMISSÃO DOS ORIGINAIS 

 
3.1 A submissão será realizada em duas fases, sendo necessário que seus(suas) autores(as) – 
preferencialmente um(a) ou, excepcionalmente, dois(duas) – possuam vínculo ativo como docente 
da UFSM e estejam vinculados(as) a um departamento da área pretendida e apresentada pela 
publicação, além de ministrarem, ou já terem ministrado, a disciplina que origina a publicação. 
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3.2 Na primeira fase, que vai de 06 de setembro de 2022 a 05 de outubro de 2022, o autor ou 
autora deverá enviar ao e-mail textos.introdutorios@ufsm.br a sua “Proposta de Livro”, conforme 
modelo disponível no Anexo A. Nesta, os(as) autores(as) ou autora deixarão claro o título, o 
escopo, a sua relação com a disciplina que originou a propostam como os seus dados de contato. 
3.3 Nesta primeira fase, cuja avaliação será feita entre os dias 06 e 10 de outubro de 2022, serão 
selecionadas três propostas de cada área. Os(as) autores(as) das propostas selecionadas serão 
informados(as), via e-mail, pela comissão avaliadora da Coleção Textos Introdutórios, que sua 
proposta foi selecionada para a fase seguinte. 
3.4 Na segunda fase, que vai de 11 de outubro a 12 de novembro, os(as) autores(as) deverão enviar, 
também ao e-mail textos.introdutorios@ufsm.br os originais, a Ficha de Informações sobre Autor 
(Anexo A) e a Declaração de Ineditismo da Obra (Anexo B). 
3.5 Os originais deverão: 
a) ser redigidos e estruturados em conformidade com o Guia do Autor da Editora UFSM, em editor 
de texto com extensão “.doc” ou “.docx”, fonte Times New Roman, corpo 12, entrelinha 1,5, folha 
tamanho A4, páginas numeradas, e conter no mínimo 60 páginas e no máximo 90 páginas; 
b) ser resultado do trabalho de pesquisa e ensino universitários de docentes e pesquisadores(as) da 
UFSM. 
3.5.1 Caso o original exceda o número máximo de páginas, deverá vir acompanhado de justificativa 
que argumente sobre essa necessidade. 
3.5.2 O uso de imagens, gráficos ou outros elementos visuais e pictóricos devem se restringir ao 
estritamente necessário para a compreensão da obra. 
3.6 Ao realizar a inscrição, os(as) autores(as) se comprometem a não submeter os originais a 
nenhuma outra editora até a finalização do processo de avaliação. 

 
4. DOS PROCESSOS E CRITÉRIOS DE SELEÇÃO 

 
4.1 Os originais que estiverem em conformidade com as normas de publicação do Guia do Autor da 
Editora UFSM e do subitem 3.5 da presente Chamada serão encaminhados para análise. Para que o 
processo de avaliação tenha sequência, serão observados os seguintes pré-requisitos: 

 
 Ineditismo da obra: os materiais não devem ter sido publicados ou estar em processo de 

submissão em outra editora; 
 Adequação dos originais às normas expressas no subitem 3.5 desta Chamada; 
 Aderência a uma das áreas seguintes: Ciências Rurais, Ciências Sociais e Humanas, Artes e 

Letras, Ciências da Saúde, Ciências Naturais e Exatas, Ciências Tecnológicas, Educação e 
Ciências Interdisciplinares; 

 Atualidade, abrangência e adequação do tema aos propósitos da pesquisa e do ensino 
universitários; 

 Interesse social e potencial de contribuição social; 
 Adequação aos objetivos da PROGRAD/UFSM; 
 Linguagem clara e objetiva, visando, sobretudo, à compreensão do tema abordado. 

 
4.2 Os originais submetidos serão pré-selecionados pela PROGRAD e pela Editora UFSM e, em 
seguida, enviados à Editora para apreciação do Conselho Editorial. Sendo aprovados pelo Conselho, 
serão encaminhados a pareceristas ad-hoc, seguindo o procedimento do Guia do Autor da Editora. 
O Conselho Editorial da Editora da UFSM terá a decisão soberana de publicar ou não os livros, 
conforme a análise dos pareceristas ad hoc. 

 
5. DA CONFECÇÃO DOS LIVROS 
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5.1 A PROGRAD e a Editora UFSM zelarão pela qualidade editorial e para que o produto final, 
seja ele eletrônico ou impresso, mostre-se fiel aos originais. 
5.2 Os livros serão comercializados, cabendo aos(às) autores(as) 10% (dez por cento) da tiragem 
do volume, transcorridos seis meses de seu lançamento. 
5.3 Todos os recursos necessários para o processo de publicação (revisão ortográfica, gramatical e 
linguística, adequação às normas da ABNT, projeto gráfico, diagramação, criação de capa e 
impressão) serão financiados pela Editora UFSM, não havendo contrapartida orçamentária da 
PROGRAD/UFSM e respeitando-se os prazos condicionados para cada etapa do processo. 

 
6. DAS CONDIÇÕES CONTRATUAIS 

 
Por força de contrato, os(as) autores(as) são responsáveis pelo conteúdo presente nos originais, 
atestando que: 
 O original em questão não incorre em plágio; 
 O original em questão não infringe nenhum estatuto ou lei de direito autoral, de privacidade 

de terceiros ou de direito de uso de imagem. 
 
7. DOS COMPROMISSOS DOS(AS) AUTORES(AS) 

 
7.1 Os(As) autores(as) cujos originais forem selecionados serão convocados(as) pela Editora UFSM 
e pela PROGRAD para assinatura do Contrato de Direitos Autorais, conforme modelo padrão da 
Editora da UFSM. 
7.2 Cada autor(a) deve assegurar o caráter inédito da obra. 
7.3 É de total responsabilidade dos(as) autores(as) verificar e providenciar a cessão de eventuais 
direitos autorais reservados aos originais quando a obra contiver remissões ou fotografias, imagens 
e ilustrações, arcando os(as) proponentes com as despesas financeiras decorrentes do pagamento 
desses direitos e de sua validade pós-produção da  obra. 
7.4 Assinado o contrato de direitos autorais, os(as) autores(as) se comprometem com a Editora 
UFSM e com a PROGRAD/UFSM a acompanhar todas as etapas da publicação e a cumprir, dentro 
dos prazos estabelecidos, todas as exigências que possam ser feitas pela Coordenação Editorial. 
7.5 Durante o período de edição, os(as) autores(as) cooperarão com a Editora UFSM e com a 
PROGRAD/UFSM nas diferentes etapas de edição, estando cientes da possibilidade de serem 
solicitadas revisões e adequações no material, respeitada a autoria. Os textos passarão pelo processo 
de revisão, editoração e impressão à medida que forem aprovados e mediante disponibilidade de 
recursos orçamentário e financeiro.  

 
8. DOS PRAZOS DA CHAMADA PÚBLICA 

 
As obras classificadas e aceitas para publicação serão encaminhadas pela Coordenação Editorial 
para os procedimentos de revisão, editoração e impressão. Os resultados serão comunicados pela 
Editora UFSM e pela PROGRAD/UFSM aos(às) autores(as) e divulgados publicamente nos sites 
da PROGRAD e da Editora UFSM. 

 
Atividade1 Data 

Divulgação da Chamada Pública 06/09/2022 
Submissão das propostas 06/09/2022 a 05/10/2022 
Pré-seleção das propostas pela PROGRAD/UFSM e Editora UFSM 06/10/2022 a 10/10/2022 

 
 

1 Os processos de avaliação, divulgação dos resultados e término do processo editorial poderão sofrer alterações 
dependendo do fluxo editorial e da liberação de recursos. 



Submissão dos Manuscritos Originais 11/10/2022 a 12/11/2022 
Análise do Conselho Editorial e pareceristas ad hoc 30/01/2023 
Divulgação dos resultados A partir de fevereiro de 2023 
Término do processo editorial e publicação. A partir de maio de 2023 

 

9. DAS COMPETÊNCIAS DOS RESPONSÁVEIS POR ESTA CHAMADA PÚBLICA 
 
9.1 À Editora UFSM compete: 

 
 Realizar os trabalhos de revisão ortográfica, gramatical e linguística e de adequação às 

normas da ABNT (mediante liberação de recursos); 
 Realizar os trabalhos de diagramação e criação de capa; 
 Providenciar o registro do ISBN junto à Câmara Brasileira do Livro; 
 Auxiliar na divulgação dos produtos publicados nos canais de comunicação da Editora, Pró- 

Reitora de Graduação e UFSM; 
 
9.2 À PROGRAD compete: 

 
 Publicar a Chamada e o acompanhar os estágios editoriais da Editora da UFSM  no que 

tange à coleção Textos Introdutórios UFSM; 
 Dar ciência da coleção entre coordenadores(as), professores(as) e alunos(as) de cursos de 

graduação da UFSM; 
 Divulgar a obra e a coleção e apoiar ações de lançamento idealizadas pela Editora UFSM. 

 
 
10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 
10.1 Finalizado o processo de seleção, todos(as) os(as) concorrentes serão notificados de seu 
resultado. 
10.2 Decorridos os prazos estabelecidos no item 8 desta Chamada Pública, a Editora UFSM e a 
PROGRAD/UFSM se desobrigam a manter os originais em seus arquivos. 
10.3 À decisão do Conselho Editorial não caberá recurso. 
10.4 O ato de inscrição gera a presunção absoluta de que o(a) candidato(a) conhece as exigências da 
presente Chamada Pública e de que aceita as suas condições, não podendo invocar seu 
desconhecimento a qualquer título, época ou pretexto. 

 
 

Santa Maria, 06 de setembro de 2022. 
 
 

Prof. Jerônimo Siqueira Tybusch 
Pró-Reitor de Graduação/UFSM 

 
 

Prof. Enéias Tavares 
Diretor da Editora UFSM 



COLEÇÃO TEXTOS INTRODUTÓRIOS UFSM 
PROPOSTA DE LIVRO 

 
 
NOME DO/A AUTOR/A 

 
 

DEPARTAMENTO DE LOTAÇÃO 
 
 

CENTRO DE LOTAÇÃO 
 
 

TITULO DO LIVRO PRETENDIDO 
(CORRESPONDENDO A DISCIPLINA OFERTADA DE GRADUAÇÃO) 

 
 

ÁREA À QUAL O LIVRO SE DESTINA 
( ) Ciências Rurais 
( ) Ciências Sociais e Humanas 
( ) Artes e Letras 
( ) Ciências da Saúde 
( ) Ciências Naturais e Exatas 
( ) Ciências Tecnológicas 
( ) Educação 
( ) Ciências Interdisciplinares 

 
DESCRIÇÃO CURTA DO LIVRO COM OS SEGUINTES ITENS: 
A) OBJETIVO; B) ABORDAGEM METODOLÓGICA; C) NÚMERO DE CAPÍTULOS; E 
D) TRÊS REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS MAIS IMPORTANTES USADAS. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

OBSERVAÇÃO (SE NECESSÁRIO) 
 
 

 

 

 

 



ANEXO B – DECLARAÇÃO DE INEDITISMO DA OBRA 

DECLARAÇÃO 

Eu, , abaixo 
assinado(a), declaro que o original    

 

  , de minha autoria, é inédito, que não submeterei a 
outra editora até o recebimento do parecer da PROGRAD e Editora UFSM e que estou de acordo 
com as normas estabelecidas pela Chamada Pública N. 044/2022 – PROGRAD/EDITORA UFSM e 
também com as normas previstas pelo Conselho Editorial para análise e avaliação do meu original. 

 
 
 

  , de de . 
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