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EDITAL N. 001/2018 - EdUFMT 

 

EDITAL INTERNO DE APOIO À PUBLICAÇÃO DE LIVROS IMPRESSOS E DIGITAIS 
 

RESULTADO FINAL PRELIMINAR 

 

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

Vice-Reitoria desta instituição de ensino superior, torna público o RESULTADO FINAL 

PRELIMINAR do Edital Interno de Apoio à Publicação de Livros Impressos e Digitais – n. 

001/2018 - EdUFMT. 

 

Obra Proponente 

Atenção à saúde do neonato, criança e 

adolescente: novas perspectivas e diversos 

olhares 

Genesis Vivianne Soares Ferreira Cruz 

Bem viver e ecossocioeconomias Liliane Cristine Schlemer Alcântara 

Currículo e responsividade: entre políticas, 

sujeitos e práticas 

Jozanes Assunção Nunes 

Ensinar a cuidar em enfermagem: uma 

abordagem étnico-racial, histórica e 

contemporânea 

Valdeci Silva Mendes 

Ethnical beat: expressão sintomática da 

Música 

Maria Regiane da Silva Lopes Barrozo 

Imagens-espectro de futuridades no amplo 

presente 

Dolores Cristina Gomes Galindo 

Nas tramas da política pública LGBT: um 

estudo crítico acerca da experiência brasileira 

(2003-2015) 

Bruna Andrade Irineu 

O Carnaval de Veneza: entre corpos, 

máscaras e representações 

Vitor Hugo Marani 

O que não pode ser esquecido: 

considerações sobre a escrita de memórias 

no Brasil 

Sheila Dias Maciel 

O valor da letra e o sentido do número: 

literatura e matemática na produção do 

Oulipo 

Vinicius Carvalho Pereira 
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REBAK - Relendo Bakhtin: linguagens em 

movimento 

Simone de Jesus Padilha 

Terra e saúde em Marãiwatsédé: exílio e 

retorno dos(as) Xavante 

Gisele Mocci 

Urbanização e seus efeitos sobre os corpos 

hídricos: uma situação de escassez e 

deterioração 

Danila Soares Caixeta 

Vida nua e estado de exceção: a realidade 

das penitenciárias de Mato Grosso 

Cintia Lopes Branco 

* Resultado homologado em sessão ordinária do Conselho Editorial da EdUFMT, em 5 de dezembro 
de 2018. 

 
Os pareceres estão disponíveis aos proponentes para acesso e consulta com a Supervisão 

de Editoração e poderão ser solicitados por e-mail – edufmt@hotmail.com. Em razão de 
inconsistências no SGTP/UFMT os pareceres também serão disponibilizados após a manutenção 
pela equipe técnica. 

O autor/organizador que desejar interpor recurso contra RESULTADO desta etapa do edital 
deverá realizá-lo por meio de processo eletrônico, via SEI/UFMT, endereçado à Coordenação da 
EdUFMT, no prazo de 2 (dois) dias úteis a partir da data da divulgação do resultado – entre os 
dias 11 e 12 de dezembro. A resposta ao recurso será feita também via SEI/UFMT. 
 

Cuiabá/MT, 10 de dezembro de 2018. 
 
 

Prof. Dr. Renilson Rosa Ribeiro 
Coordenador da EdUFMT 
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