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EDITAL Nº 002/2017/PPGD/UFMG 
EDITAL DE FOMENTO INSTITUCIONAL PARA 

PUBLICAÇÃO DE LIVROS CIENTÍFICOS SERIADOS DO PPGD-UFMG 
 
O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD) da Universidade Federal de Minas Gerais vem divulgar 
o presente EDITAL, que estabelece Chamada Interna para submissão de manuscritos destinados à 
composição, diagramação e edição de livros científicos seriados do Programa, em conformidade com as 
instruções discutidas pelo Colegiado do Curso em sua Reunião Ordinária de 24 de agosto de 2017.  
 
Nos termos do presente Edital, objetiva-se a publicação seriada de 10 (dez) obras monográficas e/ou em 
coautoria, em formato aberto e com selo editorial, dentre as quais 5 (cinco) envolverão corpo docente 
do Programa e as demais 5 (cinco), destinadas a disseminação de trabalhos produzidos pelo corpo 
discente, totalizando 02 (duas) dissertações e 03 (três) teses defendidas. 
 
Os manuscritos submetidos nos termos do Edital serão selecionados por Comissão Avaliadora do 
Programa, sem prejuízo de apreciação por Comitê Editorial-Científico de editora parceira, e sua 
publicação contará com apoio de recursos de custeio do Programa de Excelência Acadêmica- PROEX da 
CAPES, em linha com os incisos II e VI, do Art. 23 do Regulamento CAPES/PROEX (execução orçamentária 
2017/2018).  
 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2017 
 

 
Prof. Dr. Fabrício Bertini Pasquot Polido 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG 
 
 
I. NATUREZA 
 
I.1. O Programa de Pós-Graduação em Direito (PPGD), considerando a repercussão estratégica e a 
função da disseminação do conhecimento gerado pela Universidade Federal de Minas Gerais com a 
publicação de livros e visibilidade de produção científica institucional, torna pública Chamada para 
seleção e escolha de propostas para a publicação científica de livros relativos às atividades de pesquisas 
e dissertações e teses orientadas por seus docentes permanentes, na área de concentração “Direito e 
Justiça”, linhas de pesquisa e projetos coletivos a elas vinculadas.  
 
I.2. O presente Edital prioriza os seguintes tipos de publicação:  

a) Obras monográficas de autoria individual e/ou em coautoria de no máximo 3(três) coautores 
envolvendo docentes do Programa, relacionadas à (s) respectiva (s) linhas de pesquisa do 
Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG;  
b) Obras individuais monográficas resultantes de dissertações de Mestrado e teses de 
Doutorado defendidos no âmbito do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFMG entre 1o 
de maio de 2016 e de 10 de novembro de 2017. 

 
 
II. OBJETIVOS DA CHAMADA 
 
II.1. Financiar a publicação de livros segundo os critérios determinados neste Edital e nos termos dos 
incisos II e VI do Art. 23 do Regulamento CAPES/PROEX, com a aquisição de serviços de pessoa jurídica 
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para diagramação, composição e edição das obras selecionadas, atendendo-se aos requisitos da 
legislação federal aplicável. 
 
II.2. Oferecer amplo suporte à ampliação da produção científica das pesquisas realizadas na área de 
concentração “Direito e Justiça”, linhas de pesquisa e projetos coletivos do PPGD-UFMG. 
 
II.3. Contribuir para o fortalecimento da pesquisa no Programa de Pós-Graduação da UFMG, observados 
os critérios de vocação para excelência e liderança no ensino e pesquisa; interdisciplinaridade; e 
cooperação nos campos científico, acadêmico e institucional em escala doméstica e internacional. 
 
 
III. DA SUBMISSÃO E ELEGIBILIDADE  
 
III.1. Os manuscritos poderão ser submetidos à Secretaria do PPGD-UFMG no prazo indicado neste 
Edital, acompanhados da identificação de autor(es) ou coautor(es) no formulário de submissão, 
constante do Anexo I, e armazenados em formato digital PDF ou texto Doc, mediante pendrive, CD-ROM 
ou mídia equivalente.  
 
III.2. Os seguintes critérios devem ser observados pelos proponentes: 
 

III.2.1. A obra a ser apoiada deverá ser inédita, resultando de: 
a) teses e dissertações dos discentes, defendidas no âmbito do Programa de Pós-
Graduação em Direito da UFMG. 
b) trabalhos monográficos individuais ou em coautoria de, no máximo, 03 coautores 
integrantes do corpo docente do Programa, relacionados à(s) respectiva(s) linha(s) de 
pesquisa. 

 
III.3. Respeitado o número máximo de coautores indicados no item III.2.1 (b) supra, poderá ser admitida 
a submissão de manuscrito envolvendo trabalhos de pesquisa colaborativa entre docentes do corpo 
permanente do PPGD-UFMG e investigadores vinculados a programas externos à UFMG e ao Estado de 
Minas Gerais, de modo a estimular a exogenia na produção de pesquisa de base nacional. 
 
III.4. Os trabalhos submetidos nas propostas deverão, necessariamente, estar adequadas ao presente 
Edital e não veicular conteúdo, material, ideias e expressões que:  

a) contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime ou 
contravenção penal ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes ou 
contravenções;  
b) representem atos discriminatórios em virtude de nacionalidade, cor da pele, sexo, 
incapacidade física ou de qualquer outra natureza não admitida por lei; 
c) constituam ofensa à liberdade de crença, às religiões e às identidades culturais;   
d) violem qualquer dispositivo de lei vigente; 
e) caracterizem-se como plágio, autoplágio, indicação contraditória de autoria ou falsificação. 
f) violem dispositivos do “Guia de Recomendações de Práticas Responsáveis: Rigor e Integridade 
na Condução da Pesquisa Científica da UFMG (edição 2013), disponível em: 
https://www.ufmg.br/prpq/images/guia.pdf 

 
 
IV. DA COMISSÃO AVALIADORA E CRITÉRIOS DE ANÁLISE  
 

https://www.ufmg.br/prpq/images/guia.pdf
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IV.1. Após o encerramento do prazo de recepção das propostas indicadas no item V infra, o Colegiado 
constituirá Comissão Avaliadora, composta por 4 (quatro) membros docentes pertencentes a cada uma 
das linhas de pesquisa e um representante discente, com o objetivo de proceder à análise de viabilidade 
da publicação das obras sob financiamento pelo presente Edital.  
 
IV.2. No prazo designado pelo Colegiado, a Comissão Avaliadora analisará a regularidade e 
admissibilidade das propostas apresentadas e deliberará sobre o mérito da concessão de apoio, com 
base nos seguintes critérios: 

a) Relevância da obra: Contribuição para a área de conhecimento e resolução de problemas 
relevantes. Atualidade da temática. Clareza e objetividade do conteúdo no que se refere à 
proposição, exposição e desenvolvimento dos temas tratados. Rigor científico (estrutura 
teórica). Precisão de conceitos, terminologia e informações. Senso crítico no exame do(s) 
problema(s) de pesquisa. Bibliografia que denote amplo domínio de conhecimento. 
Potenciais de interdisciplinaridade; 
b) Formato e Apresentação da obra: Qualidade da linguagem e do estilo empregados; 
Qualidade das ilustrações, figuras e tabelas, se aplicável. Capacidade de organização e 
apresentação sistemática do trabalho apresentado, com índice, desenvolvimento e conclusões;  
c) Inovação e originalidade: Caráter inovador da abordagem dos temas apresentados; caráter 
inovador dos métodos adotados; contribuição inovadora para aplicações técnicas do trabalho; 
d) Potencialidade e impacto: Potencial de circulação e distribuição prevista. Idioma. Utilização 
da obra na comunidade acadêmica. Utilização da obra em outras instâncias. 

 
 
V. RECURSOS FINANCEIROS 
 
V.1. As propostas indicadas para apoio mediante o presente Edital serão objeto de financiamento por 
recursos disponíveis na rubrica “despesas de custeio” do PROEX/CAPES, com dotação orçamentária 
alocada ao PPGD vigente ao tempo de execução dos serviços de editoração a serem contratados.  
 
 
VI. CRONOGRAMA 
 
VI.1. Lançamento do Edital: 13 de setembro de 2017. 
 
VI.2. Prazo de candidaturas das propostas editoriais perante o Programa de Pós-Graduação em Direito: 
até 20 de novembro de 2017. 
 
VI. 3. Divulgação dos resultados finais pela Comissão Avaliadora: dia 1o de dezembro de 2017. 
 
VI. 4. Prazo de recurso: 5 (cinco) dias corridos, a contar da divulgação do resultado. 
 
 
VII. DOCUMENTOS PARA INSCRIÇÃO DE CANDIDATURAS 
 
VII.1. A documentação deverá ser entregue na Secretaria do Programa de Pós-Graduação, juntamente 
com dois (2) CDs ou dois (2) DVDs, um contendo o livro em formato Word e outro em PDF, até o prazo 
estabelecido no item VI.2 deste Edital; 
 
VII.2. A documentação deverá constar de formulário de Inscrição de Proposta, conforme os Anexos 1 e 2 
deste Edital, assinada pelos autores proponentes; 
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VII.3. O livro deverá atender às Normas da ABNT, revisão linguística, digitado em fonte Times New 
Roman, tamanho 12, distância entre linhas 1,5 e margens de 2 cm, no máximo, 250 páginas; entregue 
em mídia digital (CD ou DVD) digitado em Word e reestruturada para livro conforme especificações 
deste Edital. 
 
VII.4. Fica terminante proibido qualquer acréscimo de capítulos ou reformulação das versões dos 
originais após o protocolo. 
 
 
VIII. REJEIÇÃO DE PROPOSTAS 
 
As propostas que deixarem de apresentar tempestivamente a documentação exigida, os CDs ou DVDs 
contendo o arquivo do livro, no formato, número de páginas e demais especificações deste Edital não 
serão submetidas à avaliação pela Comissão Avaliadora, resultando, portanto, desconsideradas. Neste 
caso, ficarão à disposição dos proponentes por 30 dias, na própria Secretaria, e caso não retirados ao 
final do prazo serão descartados. 
 
 
IX. DA DISTRIBUIÇÃO DOS EXEMPLARES 
 
IX.1. Os títulos publicados sob apoio financeiro do PPGD-UFMG serão distribuídos, segundo a 
disponibilidade material, da seguinte forma: 
 
IX.1.1. Em formato físico impresso, considerando-se o total de até 200 exemplares para cada obra 
selecionada ou o total aplicável segundo o contrato de edição com prestador de serviços: 
a) 50% dos exemplares para o PPGD; 
b) 40% dos exemplares para os autores e/ou organizadores. 
c) 10% dos exemplares para o Sistema de Bibliotecas da UFMG; 
 
IX.1.2. Em formato digital, mediante arquivo aberto a ser armazenado e divulgado em bases eletrônicas, 
conforme regulamentação da CAPES e licenças abertas, e na página web do Programa de Pós-Graduação 
em Direito (menu “Publicações”), sem prejuízo da oferta por meio análogo pela pessoa jurídica 
prestadora dos serviços de editoração contratados.   
 
IX.1.3. São vedados quaisquer atos de comercialização dos exemplares dos livros disponibilizados aos 
autores, que deverão assegurar a distribuição gratuita com o objetivo de disseminação da pesquisa, em 
linha com o item II supra.  
 
 
X. DISPOSIÇÕES GERAIS 
 
X.1. Toda publicação apoiada com recursos do presente Edital deverá fazer constar expressamente o 
apoio do PPGD/UFMG, exibir as marcas da UFMG e da CAPES, sem prejuízo da inclusão dos logos e 
identidades visuais das casas editoriais eventualmente envolvidas na edição.   
 
X.2. Eventuais recursos interpostos sob o presente Edital serão submetidos ao Colegiado do PPGD. 
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X.3. A cessão de direitos autorais será objeto de ajuste entre o Programa, os autores contemplados e as 
editoras contratadas para serviços de diagramação, composição e publicação, nos termos da Lei 
8.666/93 – Lei de Licitações e da Lei 9.610/98 – Lei de Direitos de Autor.  
 
X.4 O PPGD/UFMG reserva-se o direito de escolher as datas para lançamento coletivo dos livros 
contemplados pelo apoio concedido nos termos do presente Edital, assim como ofertá-los publicamente 
em sua página web, redes sociais e demais plataformas eletrônicas de disseminação da produção 
científica. 
 
X.5. Casos omissos ou não previstos pelo presente Edital serão resolvidos pelo Colegiado 
 
X.6. Esclarecimentos sobre o conteúdo deste Edital podem ser obtidos pelos seguintes endereços 
eletrônicos: info.pos@direito.ufmg.br e pos@direito.ufmg.br .  
 
 

Belo Horizonte, 13 de setembro de 2017. 
 
 
 

Prof. Dr. Fabrício Bertini Pasquot Polido 
Coordenador do PPGD/UFMG 
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ANEXO 1 – EDITAL Nº 002/2017/ PPGD/UFMG 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA DOCENTES DO PROGRAMA 

 

Nome do proponente: 

Linha de Pesquisa: 

Co-autor (caso houver): 

Co-autor (caso houver): 

Contatos do Proponente 
E-mail:  
Celular: 

Título da Obra: 
 
 

 
Observação: anexar dois (2) CDs ou dois (2) DVDs, um contendo o livro em formato Word e outro 
contendo o livro em formato PDF.  
 
 

Data: _____/_____/_____ 
 

 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Proponente 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Proponente 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Proponente 
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ANEXO 2 – EDITAL Nº 002/2017/ PPGD/UFMG 
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO PARA EX-DISCENTES DO PROGRAMA 

 

Nome do proponente: 

Semestre/Ano de conclusão: 

Nome do Orientador: 

Contatos do Proponente 
E-mail:  
Celular: 

Título da Obra: 
 
 

 
Observação: anexar dois (2) CDs ou dois (2) DVDs, um contendo o livro em formato Word e outro 
contendo o livro em formato PDF.  
 
 

Data: _____/_____/_____ 
 

 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Proponente 

 
 
 

_________________________________________________________ 
Assinatura do(a) Orientador(a) 

 
 
 


