ORGANIZAÇÃO DE OBRA COLABORATIVA

EDITAL DE CHAMADA DE ARTIGOS PARA PUBLICAÇÃO EM LIVRO EM FORMATO
FÍSICO E ELETRÔNICO
Sou o professor Renato Borges, filósofo, pedagogo, cientista da religião e educador, neste
projeto venho convocar todos aqueles que desejam publicar estudos acadêmicocientíficos na área de Saúde e Educação sob o tema Depressão e Suicídio: Clínica,
estudos e abordagens.

Capítulo I - DO OBJETO
Art.1º - O presente Edital tem por objeto a publicação de um livro (versão física e digital)
contendo capítulos com artigos científicos de professores, pesquisadores e estudantes
de graduação e pós-graduação ou colaboradores.
Capítulo II - DA ELABORAÇÃO DOS CAPÍTULOS
Art.2º - Os capítulos deverão conter o mínimo de 20 (vinte) e o máximo de 30 (trinta)
páginas.
Art 3º - Deverão ser apresentados conforme a atual norma de capítulos de livros da ABNT
6029 disponível na internet.
§1º: Os capítulos deverão ser escritos em língua portuguesa com a fonte Arial,
tamanho 12 (doze), espaçamento entre linhas de 1,5 (um e meio) centímetros,
margens esquerda e superior de 03 (três) centímetros e margen direita de 02 (dois)
centímetros, em formato .doc.
§2º: Os nomes dos autores deverão vir no corpo do artigo ou ensaio, abaixo do título e
justificado à direita. Em nota de rodapé deverá constar a formação acadêmica,
instituição de ensino e e-mail de cada autor.

Capítulo III - DO PROCESSO SELETIVO
Art.4º - O presente processo seletivo será dividido em sete etapas:
I - Inscrição dos capítulos;
II

- Pré-avaliação dos capítulos feita pela Comissão Organizadora que verificará a

normalização exigida. Os capítulos apresentados em formato diferenciado e
reprovados por esta comissão não poderão ser apreciados pela Comissão Científica;
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III – Avaliação e julgamento dos capítulos feita pela Comissão Científica; IV- Emissão
de parecer mediante avaliação dos capítulos por parte da Comissão Científica, com
possibilidade de o artigo ser aprovado, aprovado para correções ou não classificado;
V - Recebimento da versão final dos capítulos; VI -Registro ISBN e
Publicação do livro em formato físico e eletrônico.
VII – Distribuição do livro nas grandes livrarias (Amazon, MoreBooks, entre outras) da
Europa e Estados Unidos.
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Capítulo IV - DA INSCRIÇÃO DOS CAPÍTULOS
Art.5º - O período de inscrição neste processo seletivo será de até 13 de agosto de
2019.
Art.6º - Os capítulos deverão ser enviados por meio eletrônico para o e-mail
contato@professorrenato.com em anexo a mensagem, contendo identificação do nome
do autor, com a nomenclatura: SOBRENOME DO PRIMEIRO AUTOR EM CAIXA
ALTA_nome do primeiro autor em caixa baixa_SOBRENOME DO SEGUNDO AUTOR EM
CAIXA ALTA_nome do segundo autor em caixa baixa, e assim sucessivamente para
quantos autores houverem. Ex: SANTOS_boaventura_DELEUZE_gilles.
1º: Os autores também devem enviar declaração, devidamente assinada, juntamente com
o arquivo cedendo direitos de publicação à Editora Omniscriptum e suas parceiras.
A declaração está em anexo a este Edital.
Art.7º - Não há limite de inscrição de capítulos por autor / coautor.
Art.8º- Os capítulos que não observarem as especificações deste Edital serão
imediatamente desclassificados.

Capítulo V - DA AVALIAÇÃO E JULGAMENTO DOS CAPÍTULOS
Art.9º - A Comissão Organizadora vai enviar para a Comissão Científica os arquivos sem
identificação do nome do autor do artigo para garantir o anonimato no processo de análise
e seleção. Art.10º – Os capítulos apresentados serão submetidos à uma análise por parte
da Comissão Científica que em seguida enviará os pareceres dos trabalhos aprovados.
Art.11º - A Comissão Científica irá analisar e escolher de forma criteriosa o máximo de 15
(quinze) capítulos, aos quais ainda poderá sugerir acréscimos ou modificações.
Art.12º - Após a avaliação final da Comissão Científica, os trabalhos inscritos com melhor
classificação de notas serão indicados para publicação.
Art.13º - A Comissão Organizadora receberá os capítulos aprovados pela Comissão
Científica, fará a estruturação da publicação e analisará se poderão ser contemplados
mais de um trabalho de um mesmo autor.
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Capítulo VI - DO RESULTADO DA SELEÇÃO
Art.14º - O resultado da seleção será publicado e divulgado até o dia 15 de setembro
de 2019 no site www.professorrenato.com .

Capítulo VII - DA PUBLICAÇÃO DO LIVRO
Art.15º - A publicação do livro é será disponibilizada versão física e eletrônica.
Art.16º - Na capa do livro será publicado o título da obra e o nome do organizador.
I - Em cada capítulo será impresso o nome de cada autor e coautor.
Art.17º - Após a publicação, cada autor receberá (em até 15 dias) gratuitamente uma
cópia digital do livro.
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Capítulo VIII – DOS RECURSOS FINANCEIROS
Art.18º – O e-book será diagramado e finalizado pela Omniscriptum e suas parceiras, sem
ônus para os inscritos com trabalho aprovado para publicação.
§ Único: A participação através do envio do texto científico não prevê a cobrança de taxas
de nenhuma espécie.

Capítulo IX - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.19º – A participação neste processo seletivo implica a completa ciência e aceitação
tácita dos termos e condições estabelecidos neste Edital, sobre os quais o candidato não
poderá interpor recurso ou alegar desconhecimento.
Art.20º - Da mesma forma, ao aceitar participar do processo, os autores estarão cientes
que, se os seus capítulos forem selecionados, os direitos como a reprodução, reedição e
uso do nome e das imagens relativas à produção e divulgação para fins de promoção
institucional do livro são da Editora da Omniscriptum e suas parceiras. Art.22º- As dúvidas
poderão ser solucionadas pelo e-mail contato@professorrenato.com.
Art.23º - Os casos omissos serão decididos pela Comissão Organizadora. Art.24º - A
veracidade das informações, assim como as correções e autoria dos capítulos será de
exclusiva responsabilidade dos autores.

Goiânia – GO, 06 de maio de 2019.

Prof. Renato Rodrigues Borges
Coordenador Geral e Organizador
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DECLARAÇÃO DE AUTORIZAÇÃO E CESSÃO DE DIREITOS AUTORAIS

Declaro para os devidos fins, que autorizo a Editora Omniscriptum e suas parceiras, avpublicar o
artigo de minha autoria/coautoria intitulado ___________________________________________
____________________________________________________________________, assim como
do mesmo modo que cedo todos os direitos sobre a propriedade do artigo a publicadora e Editora

Omniscriptum e suas parceiras.

Goiânia/GO ____ de ____________________ de 20____.

___________________________________________
CPF

___________________________________________
Assinatura do Autor(a)
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