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RETIFICAÇÃO N. 001 AO EDITAL N. 001/2019 - EdUFMT 

 

 

EDITAL INTERNO DE APOIO À PUBLICAÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS E 

DIGITAIS 

 

 

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

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

pesquisadores da comunidade interna acadêmica a apresentarem propostas de 

publicação 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 sem gerar ônus para o proponente. Serão publicados até 10 

(dez) 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: 

 

5. DO CALENDÁRIO 

 

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

 

Etapas Datas 

Divulgação do edital 20/5/2019 

Período de inscrição via SGTP 5 a 19/8/2019 

Divulgação da lista preliminar das inscrições 

homologadas 

26/8/2019 

Interposição de recursos via SEI 27 e 28/8/2019 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 29/08/2019 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 30/8/2019 

Avaliação técnica e científica 2/9/2019 a 6/12/2019 

Análise e classificação pelo Conselho Editorial 11 e 12/12/2019 

Divulgação do resultado preliminar e dos pareceres 13/12/2019 

Interposição de recursos via SEI 16 e 17/12/2019 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 18/12/2019 

Divulgação do resultado final 19/12/2019 
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5. DO CALENDÁRIO 

 

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

 

Etapas Datas 

Divulgação do edital 20/5/2019 

Período de inscrição via SGTP 5 a 22/8/2019 

Divulgação da lista preliminar das inscrições 

homologadas 
29/8/2019 

Interposição de recursos via SEI 30/8 e 2/9/2019 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 4/9/2019 

Divulgação da lista final das inscrições homologadas 5/9/2019 

Avaliação técnica e científica 6/9/2019 a 6/12/2019 

Análise e classificação pelo Conselho Editorial 11 e 12/12/2019 

Divulgação do resultado preliminar e dos pareceres 13/12/2019 

Interposição de recursos via SEI 16 e 17/12/2019 

Resposta aos recursos interpostos via SEI 18/12/2019 

Divulgação do resultado final 19/12/2019 

 

Os demais itens do Edital permanecem inalterados. 

 

Cuiabá/MT, 19 de agosto de 2019. 

 

 

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 – DECLARAÇÃO DE REVISÃO TEXTUAL 

 

 

 

Eu, _________________________________________________________________, 

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

_____________________________________________________ pela Universidade 

_____________________________________________, no ano de ______, atesto que 

realizei a revisão e a normalização da obra intitulada 

______________________________________, de autoria de/organizada por 

______________________________________. Esclareço que o processo de revisão 

textual contempla os critérios que envolvem a Norma Culta da Língua Portuguesa em 

seus aspectos gramaticais, linguísticos e extralinguísticos, bem como as normas da 

ABNT constantes das orientações da disponibilizadas pela EdUFMT. 

Sem mais, firmo estar ciente quanto à inclusão do meu nome na página de créditos da 

obra publicada. 

____________________, _____ de _____________ de _____. 

 

 

 

__________________________________ 

(Assinatura) 

 

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.editora.ufmt.br ou edufmt@hotmail.com 



 4 

 

 

 

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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