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Edital PPGH para Apoio à Publicações - 2010
EMENTA: Normatiza os procedimentos para inscrição
e seleção de docentes, alunos e pós-doutores do
PPGH-UFF/Niterói interessados na candidatura à
Chamada de Apoio à Publicações – 2010.
A Comissão Gestora do PROEX-PPGH/UFF, no uso de suas atribuições,
RESOLVE:

ART. 1° - Normatizar os procedimentos necessários para a inscrição e seleção de
docentes e alunos do PPGH-UFF/Niterói interessados em se candidatar à Chamada de Apoio à
Publicações – 2010.
ART. 2° – O objetivo desta CHAMADA é estimular docentes, discentes e pós-doutores do
PPGH/UFF a incrementar sua produção científica através do:
a) apoio à publicação de coletâneas de textos científicos, organizadas por
professores ou pós-doutores do Programa, que contenham, obrigatoriamente,
no mínimo, 50% (cinquenta por cento) de textos de autoria de discentes ou de
egressos do Programa titulados em 2009, 2008 ou 2007.
b) apoio à traduções de textos acadêmicos, com aceite de publicação de
periódico internacional ou de editora acadêmica internacional, de autoria
de professores, alunos e egressos do PPGH/UFF titulados em 2009, 2008 ou
2007.
ART. 3o. No âmbito desta CHAMADA, as solicitações serão analisadas por Comissão
designada pela Coordenação do PPGH para tal fim.
Parágrafo único: A Comissão não analisará as solicitações entregues fora dos prazos
estabelecidos.
ART. 4o. As propostas aprovadas neste Edital serão financiadas com recursos no valor total
de até R$ 75.000,00.
ART. 5o. – As propostas deverão ser apresentadas à Secretaria do PPGH/UFF, da seguinte
forma:
§ 1o. – Para publicação de coletâneas:
a) Apresentação da proposta de publicação da coletânea com objetivos, justificativas,
plano de redação e um resumo expandido de, no mínimo, 4 (quatro) páginas de cada
artigo a ser publicado;
b) O material impresso deverá ser encadernado em um só volume, com espiral e capa
superior transparente, na seguinte ordem de encadernação:
1 – Formulário de Solicitação – Edital Publicações 2010 ;
2 – Apresentação da proposta;
3 – Plano de redação da obra;
4 – Resumos expandidos dos artigos
§ 2o. – Para traduções:
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a) Texto a ser traduzido, impresso na íntegra;
b) Cópia do aceite para publicação;
c) Orçamento do trabalho a ser realizado constando I – Dados do Tradutor (nome
completo ou razão social do tradutor, CPF ou CNPJ, Identidade, endereço completo,
email); II – Descrição do serviço a ser executado; III – Prazo de Execução que não
poderá exceder a 30 de maio de 2010; IV – Valor do serviço.
d) O material impresso deverá ser encadernado em um só volume, com espiral e capa
superior transparente, na seguinte ordem de encadernação:
1 – Formulário de Solicitação – Edital Publicações 2010;
2 – Texto a ser traduzido;
3 – Cópia do aceite para publicação;
4 – Orçamento do trabalho
ART. 6o. – O presente Edital obedecerá o seguinte calendário:
ATIVIDADE
Lançamento do Edital

DATA
27 de janeiro de 2010

Prazo para Entrega das propostas

08/03/2010

Julgamento

11/03/2010

Divulgação do Resultado

12/03/2010

Prazo para entrega dos originais das Coletâneas

28/05/2010

ART. 7° - No caso do apoio financeiro à tradução, o apoiado deverá apresentar cópia
da publicação do texto traduzido até um mês após o seu lançamento.
ART. 8° - A inadimplência de docente, discente, egresso ou pós-doc do PPGH em
relação aos compromissos listados neste Edital inviabilizará uma nova solicitação de auxílio.
ART. 9° - Os casos omissos ou controversos no presente Edital serão resolvidos pela
Comissão Gestora do PROEX-PPGH/UFF.

Martha Campos Abreu
Coordenadora do Programa e
Presidente da Comissão Gestora
do PROEX-PPGH/UFF
Hebe Mattos
Vice-Coordenadora do Programa
e Membro da Comissão Gestora
do
PROEX-PPGH-UFF
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No

COLETÂNEA
TRADUÇÕES

NOME DO SOLICITANTE:

CONTATO
TELEFONE:(____)______-___________

CELULAR: (____)______-__________

E-MAIL:
TÍTULO DA COLETÂNEA OU TÍTULO DO TEXTO A SER TRADUZIDO

Declaro, para os devidos fins, que tomei conhecimento das condições
estabelecidas no Edital, estando de acordo com as mesmas.

Local:

Data:

/

/

Assinatura:

UFF/ ICHF/Área de História
Programa de Pós-Graduação em História
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No

RECIBO DE ENTREGA DE PROPOSTA
Solicitante: ______________________________________________________________________
Data:
/ /

Assinatura do Funcionário

