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EMENTA: Normatiza os procedimentos para publicação em formato 
de e-books das Teses de Doutorado laureadas pelo PPGH/UFF, no 

anos de 2020 e 2021 com o Prêmio  PPGH Melhores Teses 

 A Comissão Gestora do PROEX-PPGH/UFF, no uso de suas atribuições, 

 
 RESOLVE: 

 

ART. 1° - Normatizar os procedimentos para publicação em formato e-books das Teses de Doutorado 
laureadas nos anos de 2020 e 2021 pelo PPGH, a partir de análises feitas pela CPLAN, com o Prêmio PPGH 
Melhores Teses 

 
ART. 2° – São objetivos do Edital de Apoio PPGH Melhores Teses: 

 

a) apoiar a publicação em formato e-books das Teses de Doutorado laureadas nos anos de 2020 e 2021 pelo 
PPGH: Prêmio PPGH Melhores Teses; 

b)  financiar a co-edição pela Editora da UFF (EDUFF) das Teses premiadas nos ano de 2020 e 2021 pelo 

PPGH: Prêmio PPGH Melhores Teses; 

c) a comissão PROEX analisará as propostas e contemplará publicação das Teses de Doutorado em 
conformidade com as regras deste edital. 

 

ART. 3o. No âmbito do Edital: ‘‘Edital de Apoio PPGH Melhores Teses’’ as solicitações serão analisadas 

pela Comissão Gestora do PROEX-PPGH/UFF.  

Parágrafo único: A Comissão não analisará as solicitações protocoladas fora dos prazos estabelecidos. 

ART. 4° - As propostas aprovadas neste Edital serão financiadas com recursos do Proex/Capes no valor 

total de até R$ 42.000.00 (quarenta e dois mil reais) 
 
ART 5°  - Cada proposta de e-book será publicada pela Editora EdUFF 

 
ART 6°– Cada solicitação de apoio poderá ser: 
a) aprovada; 

b) recusada. 

§ 1°. - Os apoios serão concedidos de acordo com a disponibilidade de recursos orçamentários do Edital 
de Apoio PPGH Melhores Teses. 

 
ART. 7o. – Estarão aptos a solicitar a publicação de ebooks os 10 Doutores (as) contemplados (as) pelo 

Prêmio PPGH Melhores Teses edições 2020 e 2021.  

 
ART 8O  – As propostas apresentadas devem obedecer as seguintes características: 
 

a)  O texto a ser publicado deve corresponder à Tese premiada e defendida no PPGH. 
b) Para concorrer à publicação, o texto deve ser adaptado para limitar-se ao máximo 525 mil caracteres 

com espaço. 
ART 9O  - O ebook que contar com o apoio do Edital de Apoio PPGH Melhores Teses deve fazer constar 

na sua capa a logomarca do PPGH e a referência ao apoio concedido pelo PROEX/PPGH-UFF/CAPES. 

 
ART 10O – Após a aprovação, as proposta serão acompanhadas por duas comissões do PPGH: 

PROEX e Comissão Editorial 
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ART 11O  CRONOGRAMA: 

 

§ 1o . – A inscrição e a seleção dos projetos de ebooks serão realizadas conforme calendário abaixo: 

LANÇAMENTO DO EDITAL 25 de novembro de 2021 

PRAZO DE ENTREGA DAS PROPOSTAS 10 de dezembro de 2021 

JULGAMENTO (pela comissão do Proex) 13 de dezembro de 2021 

DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 14 de dezembro de 2021 

PRAZO PARA FINALIZAÇÃO DO LIVRO PELA 

EDITORA EdUFF 

01 de novembro de 2022 

 

ART. 12O . - Para solicitar apoio, o (a) Pesquisador (a) deve protocolar suas inscrições por intermédio do 
envio do texto completo no formato doc. (máximo de 525 mil caracteres com espaço) para o e-mail 
secretariafinanceira.phr@id.uff.br até a data de 10 de dezembro de 2021. 

ART.13 O  - Não estão aptos a concorrer a esse edital, doutores contemplados em edições 
anteriores a esse edital com o fim de publicação de suas teses no formato de ebooks.  

ART. 14° - Os casos omissos ou controversos serão resolvidos pela Comissão Gestora do PROEX-PPGH/UFF. 
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