EDITAL 04 /2017 PUBLICAÇÃO DE LIVROS / II MOSTRA DE PRODUÇÃO DOCENTE
O Instituto de Educação Superior da Paraíba - IESP e a Faculdade de Tecnologia da Paraíba
FATECPB, através da Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social - COOPERE,
no uso de suas atribuições regimentais, torna público a chamada, para submissão de livros a serem
publicados na II Mostra de Produção Docente, bem como apresentar seus livros publicados no período
de 2016 a 2017, que irá acontecer durante a realização do evento INOVA IESP: Semana de Ciência,
Tecnologia, Esporte e Cultura.
1 OBJETIVO
A intenção desse edital é incentivar a produção de saberes cientifica, técnicos e culturais entre os
docentes de forma multidisciplinar e interdisciplinar.
2 INFORMAÇÕES GERAIS
A seleção dos originais a serem publicados será feita pelo Conselho Editorial da editora
IESP/FATECPB, com base em pareceres elaborados por especialistas no tema das respectivas obras.
A Editora compromete-se a informar sobre a aprovação ou não dos originais e enviar as sugestões de
modificações.
Para inscrever suas obras, é necessário que os autores ou organizadores possuam vínculo ativo com o
IESP. As obras podem ou não derivar de teses e dissertações defendidas e aprovadas ou de
pesquisas, criações ou inovações, ou outras atividades acadêmicas.
3 INSCRIÇÃO DE TRABALHOS
3.1 Encaminhamento dos Originais
A inscrição de livros para a publicação será realizada mediante o envio da ficha de inscrição
preenchida e do material para avaliação do Conselho da editora IESP/FATECPB, por e-mail para
Coordenação de Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social:
- Por e-mail (cicero@iesp.edu.br): enviar o arquivo anexado à mensagem de encaminhamento que
conterá o título da obra, nome do autor e um resumo de seu currículo
- Área de conhecimento se insere o livro.
- Termo de Autorização assinado, em duas vias;
- Autorização por escrito, quando for o caso, relativa a uso de ilustrações de terceiros que não sejam de
domínio público, nos termos de legislação vigente de direitos autorais.
4 REVISÃO DOS ORIGINAIS
Antes de encaminhar os originais de seu texto para a Editora, o autor deve submetê-lo a uma rigorosa
revisão visando corrigir eventuais erros de linguagem e digitação e verificar se as normas editoriais
foram atendidas em todos os seus detalhes.

5 APRESENTAÇÃO DOS ORIGINAIS
Todo material enviado para publicação deverá ser digitado utilizando o programa Word for Windows
utilizando fonte Times New Roman, tamanho 12, espaço entre linhas de 1,5, numeração no fim da
página à direita, em algarismos arábicos e alinhamento justificado. As seguintes margens devem ser
utilizadas: - superior: 3,0cm - inferior: 2,0cm - esquerda: 3,0cm - direita: 2,0cm. Papel A4.
6 ESTRUTURA DOS ORIGINAIS
Capa
Folha de rosto
Apresentação do autor
Prefácio
Sumário
Capítulos
7 DIREITOS AUTORAIS
Os autores de textos que serão disponibilizados on-line para acesso gratuito no site do
IESP/FATECPB, não receberão qualquer forma de pagamento pela sua publicação.
8 RESPONSABILIDADE
As opiniões expressas nos textos publicados, assim como eventuais erros e omissões, serão de
exclusiva responsabilidade dos autores, não representando o pensamento dos membros do Conselho
Editorial da editora IESP/FATECPB.
9 CRONOGRAMA
Envio dos resumos: de 27/09 a 24/10/2017.
Divulgação dos resultado: 01/11.
Apresentação da II Mostra de Livros Docentes 09/11/2017 às 18h no primeiro andar da Biblioteca.
Cabedelo, 27 de setembro de 2017
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FICHA DE INSCRIÇÃO

1. NOME DO DOCENTE: _________________________________________________
2. CURSO(S) AO(S) QUAL(IS) ESTÁ VINCULADO: __________________________
3. TÍTULO DA OBRA: ___________________________________________________
4. ANO DE PUBLICAÇÃO: _______________________________________________
5. EDITORA: __________________________________________________________
6. ÁREA TEMÁTICA: __________________________________________________
7. MODALIDADE:
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