UNIVERSIDADE FEDERAL DO CARIRI
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA, PÓS-GRADUAÇÃO E INOVAÇÃO

EDITAL 05/2016-PRPI/UFCA

A Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação da Universidade Federal do Cariri
(PRPI – UFCA), por meio da Coordenação Científica, torna público o presente edital e convida
a comunidade acadêmica da UFCA a publicar ANAIS de eventos desenvolvidos na instituição,
a fim de desenvolver e difundir o conhecimento científico.
1 OBJETIVOS
O presente edital tem como objetivo principal publicar Anais resultantes de trabalhos
apresentados em eventos científicos realizados pelos cursos de Gradução e Pós-graduação da
Universidade Federal do Cariri - UFCA. Tem como objetivo, também, o incentivo à Pesquisa
Científica, oferecendo aos graduandos e pesquisadores um canal de publicação para seus
trabalhos científicos, bem como a comprovação curricular do texto ou resumo da pesquisa.
2 DAS INSCRIÇÕES
2.1 O período de submissão do material para publicação dos Anais será de no mínimo 30
dias antes do evento ou até 60 dias após o evento.
2.2 No ato da inscrição o organizador deverá:
a) Preencher o formulário (Anexo I).
b) Entregar uma cópia impressa da obra final, bem como armazenar o texto em formato
de doc ou docx, em CD ou DVD, devidamente identificado com nome do (s) organizador (es) e
título do evento, entregando-os no ato da inscrição.
2.3 Os Anais podem ter organização individual ou coletiva, sendo permitido até 03 (três)
organizadores por publicação.
2.4 Não será aceita proposta de reedição.
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3 DA FORMATAÇÃO DO TEXTO
3.1 O corpo do texto deve ser escrito com as seguintes configurações: fonte Times New
Roman, tamanho 12, título em tamanho 14 na mesma fonte, centralizado, texto do resumo (se
houver) com espaçamento simples justificado e 3 a 5 palavras-chave separadas por ponto (.),
margens superior e esquerda de 3 cm, margens inferior e direita de 2 cm.
3.2 O material deve conter a seguinte estrutura:
a) capa;
b) folha de rosto;
c) página com informações adicionais (comissão organizadora do evento, colaboradores,
comissão operacional, projeto gráfico e diagramação);
d) sumário;
e) apresentação (contendo informações sobre o evento);
3.3 As citações deverão ser feitas no sistema autor-data, conforme a NBR 10520/2002.
3.4 As referências deverão ser feitas no final do texto, conforme a NBR 6023/2002.
3.5 As notas explicativas deverão, quando possível, ser incorporadas ao próprio texto, ficando
reduzidas às informações indispensáveis para a compreensão textual. Caso ocorram, deverão
ser indicadas com algarismos arábicos, em exponencial sequencial, imediatamente após a frase
ou o trecho a que dizem respeito.
3.6 É imprescindível que o texto passe previamente por revisão ortográfica e de normas.
4 DA PUBLICAÇÃO
4.1 A edição e publicação dos Anais serão feitas pela Coordenação Científica da PróReitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação - PRPI.
4.2 Os Anais serão publicados por meio de arquivos digitais, onde ficarão disponíveis para
acesso e download no endereço eletrônico http://ebooks.ufca.edu.br/.

5 DO COMPROMISSO DOS AUTORES/ORGANIZADORES
5.1 É de total responsabilidade do(s) autor(es)/organizador(es) verificar, providenciar e
custear as despesas com direitos autorais quando a obra apresentar traduções, coletâneas, fotos,
imagens e/ou ilustrações.
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5.2 Os organizadores serão convocados pela Coordenação Científica/PRPI para assinatura
de termo de edição e publicação (Anexo II).
5.3 Os autores/organizadores deverão ter disponibilidade para cooperar com a Coordenação
Científica/PRPI na preparação dos originais e nas etapas de editoração.
5.4 Uma vez assinado o termo de edição, o organizador se compromete com a Coordenação
Científica/PRPI a acompanhar todas as etapas da publicação e cumprir, dentro do prazo
previsto, todas as exigências que possam ser feitas.
5.5 A taxa de ISBN será custeada pelo (s) do organizador (es) dos anais.
5.6 A Coordenação Científica/PRPI é responsável pela solicitação do ISBN, pela elaboração
da ficha catalográfica, pelo envio/publicação do texto ao site http://ebooks.ufca.edu.br/.
6 DO CRONOGRAMA
O período de sumissão dos Anais será de Abril a Novembro de 2016, respeitando os prazos
determinados no item 2.1 deste edital.
7 DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
7.1 A Coordenação Científica da Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação/PRPI
se incumbirá das atividades previstas neste Edital.
7.2 A participação neste processo implicará aceitação das normas estabelecidas neste Edital
e em outros comunicados complementares (quando houver) a serem divulgados no sítio
eletrônico http://ebooks.ufca.edu.br/.
7.3 A veracidade das informações prestadas, bem como da documentação apresentada, é de
responsabilidade do (s) organizador (es) e autor (es), que responderão por elas, na forma da lei.

Prof. Dr. Francisco José de Paula Filho
Pró-reitor de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação
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ANEXO I
FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO
IDENTIFICAÇÃO DO ORGANIZADOR
Nome completo: ___________________________________________________________________
Endereço residencial:
Telefone: ___________________________ E-mail:
Cidade: ____________________ Estado: ____________________ CEP:
RG: __________________________________ Órgão: _____________________________________
CPF: _________________________________ Matrícula SIAPE:
INSTITUIÇÃO
Unidade acadêmica:
Curso: ___________________________________________________________________________

CARACTERÍSTICAS DO TEXTO
Título: ____________________________________________________________________

Comprovação em anexo (a ser preenchido pela Coordenação Científica/PRPI):

• 01(uma) cópia encadernada do trabalho ( )
• 01 (uma) cópia em editor de texto armazenado em CD ou DVD ( )
Grande Área:
( ) Linguística, Letras e Artes
( ) Ciências Humanas
( ) Ciências Sociais Aplicadas
( ) Ciências Exatas e Engenharias
( ) Ciências Agrárias e da Terra
( ) Ciências Biológicas e da Saúde
( ) Geral
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ANEXO II
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA EDIÇÃO E PUBLICAÇÃO DE ANAIS DE
EVENTOS
DECLARO, para fins de prova junto à UFCA, a quem cedo os direitos de publicação,
que os Anais do evento:
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________
são inéditos, responsabilizando-me pelo seu inteiro teor, na forma e sob as penas da lei, isentando a UFCA e, especificamente, a Pró-Reitoria de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação/PRPI de qualquer responsabilidade pelo seu conteúdo.
Ciente de que tenho poderes para realizar a presente autorização e que todos os
autores estão de acordo quanto à publicação, responsabilizo-me, portanto, pela originalidade e
pela revisão do texto, concordando que:




Todos os autores foram informados e concordam que são responsáveis pelos conceitos e ideias nele emitidos conforme os princípios éticos vigentes, não infringindo quaisquer direitos de propriedade intelectual de terceiros.
O trabalho entregue é original e com orientação de um docente da UFCA.
A divisão de edição dos Anais de eventos reserva-se o direito de modificar o texto, quando necessário, sem prejudicar o seu conteúdo, com o objetivo de uniformizar a apresentação.

(
) Li e declaro que estou ciente dos termos do EDITAL 005/2016 – PRPI/UFCA , os
quais li, compreendi e concordei. Declaro ainda ser Organizador dos Anais do evento

Digite aqui o Nome do organizador do evento e assine sobre a linha

Digite aqui o Nome do organizador do evento e assine sobre a linha

Digite aqui o Nome do organizador do evento e assine sobre a linha

