UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ
GABINETE DA REITORIA
CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO

EDITAL N° 087/2019 – UEPA
CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE LIVROS ATRAVÉS DA PARCEIRA DO CCSE COM A IOEPA

ERRATA I DO EDITAL Nº 087/2019 – UEPA
O Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação – CCSE da Universidade do Estado do Pará
– UEPA, no uso de suas atribuições legais, comunica aos grupos de pesquisa do CCSE/UEPA, certificados
pelo CNPq, a retificação do Edital n° 087/2019 – UEPA, conforme especificado abaixo, mantendo-se
inalterados os demais itens e subitens do referido edital:
ONDE SE LÊ:
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Este Edital destina-se a seleção de livros a serem publicados, através do selo da IOEPA, de
professores/pesquisadores de grupos de pesquisa do CCSE/UEPA.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.2 - As inscrições deverão ser realizadas no período de 17 de dezembro de 2019 a 31 de janeiro de 2020, no
protocolo do CCSE, nos protocolos dos campi desta Universidade ou via SEDEX ou serviço similar de entrega
rápida, endereçada para o endereço do protocolo do Campus I desta Universidade. (Endereço: Campus
I/CCSE/BELÉM - Trav. Djalma Dutra S/N - Telégrafo – Protocolo do CCSE, no horário de 8:00h as
20:00h)
3 - DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS
3.3 - Os originais devem ser apresentados dentro da seguinte estrutura física:
– Elementos pré-textuais: folha de rosto (nome do autor e/ou organizador, nome da obra, local); dedicatória
(opcional); agradecimentos (opcional); epígrafe (opcional); listas (se necessário); sumário; apresentação (pelo
próprio autor/organizador ou líder de grupo de pesquisa ao qual se vincula a obra) e prefácio de alguém
convidado (item indispensável).
LEIA-SE:
1 - DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES
1.1 - Este Edital destina-se a seleção de 10 (dez) livros a serem publicados, através do selo da IOEPA, de
professores/pesquisadores de grupos de pesquisa do CCSE/UEPA.
2 - DAS INSCRIÇÕES
2.2 - As inscrições deverão ser realizadas no período de 17 de dezembro de 2019 a 06 de março de 2020, no
protocolo do CCSE, nos protocolos dos campi desta Universidade ou via SEDEX ou serviço similar de entrega
rápida, endereçada para o endereço do protocolo do Campus I desta Universidade. (Endereço: Campus
I/CCSE/BELÉM - Trav. Djalma Dutra S/N - Telégrafo – Protocolo do CCSE, no horário de 8:00h as
20:00h)
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3 - DA APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS PROPOSTAS
3.3 - Os originais devem ser apresentados dentro da seguinte estrutura física:
– Elementos pré-textuais: folha de rosto (nome do autor e/ou organizador, nome da obra, local); dedicatória
(opcional); agradecimentos (opcional); epígrafe (opcional); listas (se necessário); sumário e apresentação
(pelo próprio autor/organizador ou líder de grupo de pesquisa ao qual se vincula a obra).

Belém-PA, 31 de janeiro de 2020.
ANDERSON MADSON OLIVEIRA MAIA
Diretor do Centro de Ciências Sociais e Educação
Universidade do Estado do Pará
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