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EDITAL DE RETIFICAÇÃO N. 001/2020 AO EDITAL N. 003/2019 - EdUFMT 

 

EDITAL INTERNO DE FLUXO CONTÍNUO - APOIO À PUBLICAÇÃO DE 

LIVROS IMPRESSOS E DIGITAIS COM RECURSOS DO PESQUISADOR 

 

A Editora da Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT), vinculada ao gabinete 

da Vice-Reitoria desta instituição de ensino superior, torna público este edital e convida 

pesquisadores da comunidade interna acadêmica a apresentarem propostas de 

publicação com recursos do pesquisador em todas as áreas de conhecimento, a fim de 

contribuir com a divulgação e popularização da produção científica e artística da 

UFMT. Os manuscritos serão recebidos por esta editora com ônus para o proponente. 

Serão publicados até 15 (quinze) livros, segundo deliberação do Conselho Editorial da 

EdUFMT, última instância decisória na seleção dos textos originais para publicação, em 

formato impresso e/ou digital. 

 

Onde se lê: 

 

[...] 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estarão abertas no período definido no calendário veiculado neste 

edital e deverão ser efetuadas via Sistema de Gerenciamento de Tramitação de 

Publicação (SGTP) da EdUFMT, no Portal de Sistemas Integrados, disponibilizado na 

página da UFMT: <https://sistemas.ufmt.br/ufmt.portalsistemas>. 

 

2.2 A proposta de publicação consta dos seguintes documentos: 

1) Ficha de inscrição (via SGTP); 

2) Termo de compromisso do proponente com o custeio integral da obra a ser submetida 

no edital digitalizada em PDF para inserção no SGTP (Apêndice A); 

3) Termo de responsabilidade de uso de imagens pertencentes a terceiros, nos casos em 

que se aplique, deverão ser digitalizadas em PDF para inserção no SGTP (Apêndice B); 

4) Original do livro finalizado no formato Word ou Latex em duas versões, com e sem a 

identificação de autoria. 

 

2.3 Os documentos da proposta deverão ser enviados, como anexos e no formato PDF, 

via SGTP. 

 

2.4 A EdUFMT não se responsabilizará por erros cometidos pelo candidato no ato do 

preenchimento da ficha de inscrição, nem pelo envio interrompido de documentos, seja 

por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de 
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comunicação, seja por outros fatores externos que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

2.5 As inscrições homologadas serão divulgadas no site da Editora 

(<http://www.edufmt.com.br>) e/ou na seção de editais da página da UFMT 

(<http://www.ufmt.br>), após o recebimento do material, via SGTP, e a conferência de 

sua adequação ao exposto neste edital. As propostas que não seguirem as orientações 

serão indeferidas. 

 

[...] 

 

5. DO CALENDÁRIO 

 

5.1 As etapas de execução do presente edital seguirão o disposto no calendário abaixo: 

 

Etapas Datas 

Divulgação do edital 20/12/2019 

Período de inscrição via SGTP 4 a 17/2/2020 

Divulgação da lista preliminar das inscrições 

homologadas 

19/2/2020 

Interposição de recursos via SEI 20 e 21/2/2020 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 27/2/2020 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 28/2/2020 

Avaliação técnica e científica 2/3 a 30/4/2020 

Análise e classificação pelo Conselho Editorial 5 e 6/5/2020 

Divulgação do resultado preliminar e dos pareceres 8/5/2020 

Interposição de recursos via SEI 11 e 12/5/2020 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 14/5/2020 

Divulgação do resultado final 15/5/2020 

 

Alterar por: 

 

[...] 

 

2. DAS INSCRIÇÕES 

 

2.1 As inscrições estarão abertas no período definido no calendário veiculado neste 

edital e deverão ser efetuadas via e-mail, encaminhando a documentação para 

secretariaedufmt@gmail.com. 

 

2.2 A proposta de publicação consta dos seguintes documentos: 

1) Ficha de inscrição (Apêndice C); 

2) Termo de compromisso do proponente com o custeio integral da obra a ser submetida 

no edital digitalizada em PDF (Apêndice A); 

3) Termo de responsabilidade de uso de imagens pertencentes a terceiros, nos casos em 

que se aplique, deverão ser digitalizadas em PDF (Apêndice B); 

4) Original do livro finalizado no formato Word ou Latex em duas versões, com e sem a 

identificação de autoria. 
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2.3 Os documentos da proposta deverão ser enviados, como anexos e no formato PDF, 

via e-mail. 

 

2.4 A EdUFMT não se responsabilizará por erros cometidos pelo candidato no ato do 

preenchimento da ficha de inscrição, nem pelo envio interrompido de documentos, seja 

por motivo de ordem técnica, falhas de comunicação, congestionamentos das linhas de 

comunicação, seja por outros fatores externos que impossibilitem a transferência de 

dados. 

 

2.5 As inscrições homologadas serão divulgadas no site da Editora 

(<http://www.edufmt.com.br>) e/ou na seção de editais da página da UFMT 

(<http://www.ufmt.br>), após o recebimento do material, via e-mail, e a conferência de 

sua adequação ao exposto neste edital. As propostas que não seguirem as orientações 

serão indeferidas. 

 

[...] 

 

5. DO CALENDÁRIO 

 

5.1 As etapas de execução do presente edital seguirão o disposto no calendário abaixo: 

 

Etapas Datas 

Divulgação do edital 20/12/2019 

Período de inscrição via SGTP 4 a 26/2/2020 

Divulgação da lista preliminar das inscrições 

homologadas 

28/2/2020 

Interposição de recursos via SEI 2 e 3/3/2020 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 5/3/2020 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 6/3/2020 

Avaliação técnica e científica 6/3 a 30/4/2020 

Análise e classificação pelo Conselho Editorial 5 e 6/5/2020 

Divulgação do resultado preliminar e dos pareceres 8/5/2020 

Interposição de recursos via SEI 11 e 12/5/2020 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 14/5/2020 

Divulgação do resultado final 15/5/2020 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

 

Cuiabá/MT, 14 de fevereiro de 2020. 

 

 

Prof. Dr. Evandro Aparecido Soares da Silva 

Vice-reitor da UFMT 

 

 

Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro 

Coordenador da EdUFMT 
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APÊNDICE A – TERMO DE COMPROMISSO DE CUSTEIO INTEGRAL DA 

OBRA 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

inscrito(a) no CPF ___________, RG __________, graduado(a)/mestre/doutor(a) em 

_____________________________________________________ pela Universidade 

_____________________________________________, no ano de ______, atesto que a 

obra intitulada ______________________________________, de autoria de/organizada 

por ______________________________________, submetida ao Edital n. 

003/EdUFMT/2019, em caso de aprovação pelo Conselho Editorial da EdUFMT, terá 

os custos integralmente sob a minha responsabilidade. Esclareço ainda que a EdUFMT 

não terá ônus decorrentes da editoração e publicação da presente obra. 

Além disso, comprometo-me a seguir as normas de produção de manuscritos da Editora 

e o cronograma de execução do trabalho a ser firmado em contrato entre as partes. 

Sem mais, firmo o presente termo. 

____________________, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

__________________________________ 

(Assinatura) 
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APÊNDICE B – TERMO DE RESPONSABILIDADE SOBRE O USO DE 

IMAGENS 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

inscrito(a) no CPF ___________, RG __________, declaro que as imagens, gráficos, 

tabelas e entrevistas utilizadas na obra 

_________________________________________________, de minha 

autoria/organização, não ferem direitos autorais e de imagem de terceiros e instituições. 

Por ser verdade, firmo este termo. 

 

____________________, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

__________________________________ 

(Assinatura) 
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APÊNDICE C - FICHA DE INSCRIÇÃO 

 

1) Identificação do proponente 

a) Nome completo do autor/organizador responsável: 

b) Email: 

c) Telefone (s): 

 

2) Instituição de origem 

a) Instituição de origem:  

b) Unidade:  

c) Departamento ou órgão:  

d) Categoria:  

e) Programa de Pós-Graduação:  

f) Nível do Programa de Pós-Graduação:  

g) Outra (Autor sem vínculo formal com instituição):  

 

3) Características da obra 

a) Título:  

 

b) Área do conhecimento 

(   ) Ciências Agrárias 

(   ) Ciências Biológicas 

(   ) Ciências da Saúde 

(   ) Ciências Exatas e da Terra 

(   ) Ciências Sociais Aplicadas 

(   ) Ciências Humanas 

(   ) Engenharias 

(   ) Linguística, Letras e Artes 

(   ) Educação Profissional e Tecnológica 

 

c) Sub-área (obrigatório). Localizar no site do CNPq: 

http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm e informar abaixo: 

 

d) Categoria 

Obra individual (   ) 

Coletânea (   )   

 

Universidade Federal do Mato Grosso 

Editora Universitária 

Diversidade de conhecimento para você 
 

Avenida Fernando Corrêa da Costa, 2.367. Boa Esperança. Cuiabá/MT. CEP: 78060-900. 

 Fone: (65) 3313-7155 http://www.edufmt.com.br ou secretariaedufmt@gmail.com 

http://www.cnpq.br/areasconhecimento/index.htm


 7 

 

e) Resumo da obra: 

 

f) Público a que se destina: 

 

g) Justificativa para publicação: 

 

h) Informações complementares: 

 

Por ser verdade, firmo este termo. 

 

____________________, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

__________________________________ 

(Assinatura) 

 

 

 

 


