
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

EDITAL Nº 09/2021/PPGIELA
CHAMADA PÚBLICA PARA PUBLICAÇÃO NAS COLEÇÕES DO PPGIELA
PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS

LATINO-AMERICANOS

A coordenadora do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos
(PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), designada pela
Portaria nº 817/2019/GR, publicada no boletim de serviço nº 504 de 13 de dezembro de 2019, no uso
de suas atribuições, torna pública, pelo presente edital, a chamada pública de trabalhos para compor a
obra coletiva organizada pelo Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos
Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA)
conforme as descrições, seções e coleções abaixo relacionadas.

1. DO OBJETIVO

1.1 Fortalecer a produção acadêmica e promover a divulgação técnico-científica, assim como a
visibilidade de pesquisas e trabalhos desenvolvidos no âmbito das linhas de pesquisa do Programa de
Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA), em colaboração com
convidados(as) internos(as) e externos(as) ao Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos
Latino-Americanos (PPGIELA) e da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA).

2. DOS REQUISITOS PARA PARTICIPAÇÃO NA CHAMADA PÚBLICA

2.1 Os requisitos para submissão das propostas de publicação variam conforme a(s)
seção(ões)/coleção(ões) escolhida(s) pelos(as) interessados(as) no momento da inscrição, bem como de
acordo com o teor do(s) trabalho(s) a ser(em) enviado(s).
2.2 As seções/coleções disponíveis para inscrição estão relacionadas no item 3 do presente
instrumento.

3. DAS COLEÇÕES/SEÇÕES PARA PUBLICAÇÃO

3.1 Abaixo encontram-se relacionadas as seções/coleções disponíveis para submissão dos trabalhos
por parte dos(as) interessados(as).

a) COLEÇÃO ‘AMÉRICA LATINA INTERDISCIPLINAR E PLURAL’.
Formato de publicação: E-book e livros impressos.
Características da coleção: Publicação de artigos em colaboração docente-docente,
docente-discente e/ou docente-técnico-administrativo em educação, sendo este último
obrigatoriamente vinculado administrativamente ao Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA).
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Diretrizes técnicas: margens: superior 03 cm, inferior 03 cm, direita 02 cm e esquerda 02 cm;
texto justificado, papel tamanho A4, fonte: Times New Roman, título tamanho 14, corpo
do texto tamanho 12, citação direta com mais de três linhas tamanho 10 (com recuo de
04 cm à esquerda) e rodapé (se houver) tamanho 8, primeira linha: 1,25, espaçamento entre
linhas simples; títulos e subtítulos alinhados à esquerda e em negrito; referências no formato
autor data; as referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto,
organizadas em ordem alfabética; abaixo do título e com alinhamento à esquerda constará
o  nome  do(s)  autor(es)  com  indicação  em  nota de  rodapé  da  titulação.
Cronograma:

AÇÃO DATA LOCAL

Envio dos resumos por parte
dos(as) interessados(as),
contendo de 250 a 350

palavras.

De 02 de setembro de 2021 a
08 de novembro de 2021 (até

as 23h59, horário de
Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
-

https://inscreva.unila.edu.br/

Publicação da lista com os
trabalhos selecionados.

Até 10 de dezembro de 2021. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Recurso administrativo frente
à publicação dos trabalhos

selecionados.

De 11 a 13 de dezembro de
2021.

Via e-mail para a secretaria
do PPGIELA

(secretaria.ppgiela@unila.ed
u.br) por meio do envio do

recurso em formulário
próprio (ANEXO I)

Resultado dos recursos
administrativos

eventualmente impetrados.

15 de dezembro de 2021. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Divulgação da lista final
(pós-recurso) com os

trabalhos selecionados.

15 de dezembro de 2021. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Envio dos textos completos
por parte dos(as)

interessados(as) com
trabalhos aprovados,

contendo de 8.000 a 12.000
palavras.

De 1º de abril de 2022 a 11
de abril de 2022 (até as

23h59, horário de Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
- https://inscreva.unila.edu.br

Publicação da coleção. Prevista para agosto de 2022. E-book a ser disponibilizado
na página do PPGIELA,

Repositório Institucional da
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UNILA e livros impressos.

b) COLEÇÃO ‘TECNOLOGIA SENTIPENSANTE’.
Formato de publicação: Formato eletrônico e/ou livro impresso.
Características da coleção: Produção vinculada à tecnologia social. Publicação de resultados
de pesquisa de egressos(as), publicação de resultados de pesquisas colaborativas entre
docente-docente, docente-discente e/ou docente-técnico-administrativo em educação, sendo
este último obrigatoriamente vinculado administrativamente ao Programa de Pós-Graduação
Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA) da Universidade Federal da
Integração Latino-Americana (UNILA). Os materiais para publicação deverão ser elaborados
como: cartilha; caderno; folheto; material didático e/ou comunicativo ou outros formatos.
Considera-se tecnologia social o “conjunto de técnicas, metodologias transformadoras,
desenvolvidas e/ou aplicadas na interação com a população e apropriadas por ela, que
representam soluções para inclusão social e melhoria das condições de vida” (ITS BRASIL.
Caderno de Debate – Tecnologia Social no Brasil. São Paulo: ITS, 2004: 26).
Diretrizes técnicas: considerando as particularidades desta coleção no que diz respeito aos
variados formatos possíveis para publicação, descartam-se as diretrizes técnicas, ficando o(a)
autor(a) livre para edição do material da forma como considerar pertinente.
Cronograma:

AÇÃO DATA LOCAL

Envio dos resumos por parte
dos(as) interessados(as),
contendo de 250 a 350

palavras.

De 02 de setembro de 2021 a
08 de novembro de 2021 (até

as 23h59, horário de
Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
-

https://inscreva.unila.edu.br/

Publicação da lista com os
trabalhos selecionados.

Até 10 de dezembro de 2021. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Recurso administrativo frente
à publicação dos trabalhos

selecionados.

De 11 a 13 de dezembro de
2021 (até as 23h59, horário

de Brasília).

Via e-mail para a secretaria
do PPGIELA

(secretaria.ppgiela@unila.ed
u.br) por meio do envio do

recurso em formulário
próprio (ANEXO I)

Resultado dos recursos
administrativos

eventualmente impetrados.

15 de dezembro de 2021. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Divulgação da lista final
(pós-recurso) com os

trabalhos selecionados.

15 de dezembro de 2021. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/
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Envio dos textos completos
por parte dos(as)

interessados(as) com
trabalhos aprovados.

De 1º de abril de 2022 a 11
de abril de 2022 (até as

23h59, horário de Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
- https://inscreva.unila.edu.br

Publicação da coleção. Prevista para agosto de 2022. E-book a ser disponibilizado
na página do PPGIELA,

Repositório Institucional da
UNILA e/ou livros

impressos.

c) COLEÇÃO ‘ALÉM DE TORDESILHAS – PENSAMENTO LATINO-AMERICANO E
CARIBENHO’.
Formato de publicação: E-book e livros impressos.
Características da coleção: Publicação de tradução de obras de autores(as) da América Latina
e Caribe não luso falantes ou hispano falantes, com publicações relevantes para o estudo
acadêmico voltado à sociedade e cultura; preferencialmente obras não traduzidas (ou
escassamente traduzidas) ao português ou espanhol. O envio de materiais nesta seção é aberto
para publicação de textos traduzidos ao português ou espanhol, por docentes ativos da UNILA,
da graduação ou pós-graduação. O(a) interessado(a) em submeter proposta nesta coleção deverá
se responsabilizar pela tradução do material. Além disso, deve obter as devidas autorizações e
concessões de direitos autorais por parte do autor original da obra, salvo se a mesma for de
domínio público.
Diretrizes técnicas: margens: superior 03 cm, inferior 03 cm, direita 02 cm e esquerda 02 cm;
texto justificado, papel tamanho A4, fonte: Times New Roman, título tamanho 14, corpo
do texto tamanho 12, citação direta com mais de três linhas tamanho 10 (com recuo de
04 cm à esquerda) e rodapé (se houver) tamanho 8, primeira linha: 1,25, espaçamento entre
linhas simples; títulos e subtítulos alinhados à esquerda e em negrito; referências no formato
autor data; as referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto,
organizadas em ordem alfabética; abaixo do título e com alinhamento à esquerda constará
o  nome  do(s)  autor(es)  com  indicação  em  nota de  rodapé  da  titulação.
Cronograma:

AÇÃO DATA LOCAL

Envio das propostas por parte
dos(as) interessados(as),
contendo de 250 a 350
palavras e previsão de

quantidade de palavras do
texto final.

De 1º de março de 2022 a 28
de março de 2022 (até as

23h59, horário de Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
-

https://inscreva.unila.edu.br/

Publicação da lista com os
trabalhos selecionados.

Até 08 de abril de 2022. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.
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br/

Recurso administrativo frente
à publicação dos trabalhos

selecionados.

De 09 a 13 de abril de 2022
(até as 23h59, horário de

Brasília).

Via e-mail para a secretaria
do PPGIELA

(secretaria.ppgiela@unila.ed
u.br) por meio do envio do

recurso em formulário
próprio (ANEXO I)

Resultado dos recursos
administrativos

eventualmente impetrados.

18 de abril de 2022. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Divulgação da lista final
(pós-recurso) com os

trabalhos selecionados.

18 de abril de 2022. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Envio dos textos completos
por parte dos(as)

interessados(as) com
trabalhos aprovados.

De 1º de junho de 2022 a 27
de junho de 2022 (até as

23h59, horário de Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
- https://inscreva.unila.edu.br

Publicação da coleção. Prevista para dezembro de
2022.

E-book a ser disponibilizado
na página do PPGIELA,

Repositório Institucional da
UNILA e/ou livros

impressos.

d) COLEÇÃO ‘AUTORIAS LATINO-AMERICANAS’.
Formato de publicação: E-book e livros impressos.
Características da coleção: Publicação de livros autorais (individual ou em co-autoria)
exclusivamente de docentes permanentes vinculados ao PPGIELA, podendo ser obra inédita ou
coletânea de artigos, neste último caso, devidamente organizados pelo(a) próprio(a)
interessado(a) na publicação. A publicação fica condicionada à participação em seminário
organizado pelo PPGIELA, ocasião em que o livro será avaliado e comentado por
convidados(as) da comunidade externa e pela comunidade docente e discente do programa.
Diretrizes técnicas: margens: superior 03 cm, inferior 03 cm, direita 02 cm e esquerda 02 cm;
texto justificado, papel tamanho A4, fonte: Times New Roman, título tamanho 14, corpo
do texto tamanho 12, citação direta com mais de três linhas tamanho 10 (com recuo de
04 cm à esquerda) e rodapé (se houver) tamanho 8, primeira linha: 1,25, espaçamento entre
linhas simples; títulos e subtítulos alinhados à esquerda e em negrito; referências no formato
autor data; as referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto,
organizadas em ordem alfabética; abaixo do título e com alinhamento à esquerda constará
o  nome  do(s)  autor(es)  com  indicação  em  nota de  rodapé  da  titulação.
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Cronograma:

AÇÃO DATA LOCAL

Primeira entrega do material
completo por parte dos(as)

interessados(as).

De 1º de julho de 2022 a 25
de julho de 2022 (até as

23h59, horário de Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
-

https://inscreva.unila.edu.br/

Seminário interno do
PPGIELA

Previsão para
agosto/setembro de 2022.

UNILA - Campus Jardim
Universitário.

Publicação da lista com os
trabalhos selecionados.

Até 27 de setembro de 2022. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Recurso administrativo frente
à publicação dos trabalhos

selecionados.

De 28 de setembro de 2022 a
30 de setembro de 2022 (até

as 23h59, horário de
Brasília).

Via e-mail para a secretaria
do PPGIELA

(secretaria.ppgiela@unila.ed
u.br) por meio do envio do

recurso em formulário
próprio (ANEXO I)

Resultado dos recursos
administrativos

eventualmente impetrados.

1º de outubro de 2022. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Divulgação da lista final
(pós-recurso) com os

trabalhos selecionados.

1º de outubro de 2022. Portal de Editais da UNILA -
https://documentos.unila.edu.

br/

Segunda entrega do material
completo e revisado por parte

dos(as) interessados(as).

De 02 de outubro de 2022 a
04 de outubro de 2022 (até as
23h59, horário de Brasília).

Via sistema Inscreva/UNILA
- https://inscreva.unila.edu.br

Publicação da coleção. Prevista para dezembro de
2022.

E-book a ser disponibilizado
na página do PPGIELA,

Repositório Institucional da
UNILA e/ou livros

impressos.

4. DAS INSCRIÇÕES E RECOMENDAÇÕES

4.1 As inscrições para quaisquer coleções serão realizadas pelo sistema Inscreva/UNILA
(https://inscreva.unila.edu.br) de acordo com as datas constantes nos cronogramas específicos de cada
coleção.
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4.2 Não serão aceitas inscrições por quaisquer outros meios que não seja via sistema
Inscreva/UNILA.

4.3 O PPGIELA não se responsabiliza pelas inscrições via internet não recebidas por motivos de
ordem técnica dos computadores, de falhas de comunicação, de congestionamento das linhas de
comunicação, bem como em função de outros fatores que impossibilitem a transferência dos dados da
inscrição para o sistema Inscreva/UNILA.

4.4 Os(as) interessados(as) poderão se inscrever em mais de uma coleção, desde que os trabalhos
enviados sejam diferentes.

4.5 Solicita-se aos(as) interessados(as) especial atenção ao cronograma em que estão submetendo a
proposta, considerando a diversidade de datas dos cronogramas das coleções dispostas neste
instrumento.

4.6 A submissão do trabalho por parte do(a) interessado(a) implicará em cessão em favor da
organização do livro dos direitos autorais, não havendo, portanto, qualquer remuneração aos autores.
Os autores não receberão remuneração pelos trabalhos enviados e publicados.

4.7 Os textos para quaisquer coleções poderão ser enviados em português ou espanhol.

4.8 O(s) arquivo(s) enviado(s) para inscrição devem sempre ser enviados em formato editável (.odt
ou .docx), em toda e qualquer fase do processo que demande envio de arquivos.

4.9 Textos com mais de um(a) autor(a), somente um(a) dos(das) autores(as) deverá realizar a
submissão.

5. DOS CASOS OMISSOS E DISPOSIÇÕES FINAIS

5.1 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação do PPGIELA em conjunto com as
comissões avaliadoras das coleções.

5.2 Os nomes das coleções poderão ser alterados a qualquer tempo até o momento de sua efetiva
publicação por solicitação da coordenação ou do colegiado do PPGIELA.

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH)
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA)

Avenida Tancredo Neves, 6731- Vila C, Parque Tecnológico Itaipu - Bloco 04 - Espaço 03 - Sala 05 - Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.867-900
Fone: +55 (45) 3522-9890 - secretaria.ppgiela@unila.edu.br



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DA INTEGRAÇÃO LATINO-AMERICANA
INSTITUTO LATINO-AMERICANO DE ARTE, CULTURA E HISTÓRIA

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO INTERDISCIPLINAR EM ESTUDOS LATINO-AMERICANOS

ANEXO I
FORMULÁRIO PARA RECURSO ADMINISTRATIVO

Eu,______________________________________________________________________,participante
da chamada para publicação coletiva do Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em
EstudosLatino-Americanos, portador(a) do RG/RNE/DNI/Passaporte nº ____________ solicito que
seja avaliado o seguinte recurso:

Motivo do recurso (transcreva o item do Edital que você considera que foi descumprido)

Justificativa fundamentada (explique as razões pelas quais você acha que o item foi
descumprido)

Solicitação (com base na justificativa acima, apresente o que você solicita que seja reconsiderado)

_______________________________________________________
data, local e assinatura do(a) impetrante

Observação: caso sinta necessidade, o(a) impetrante pode dissertar além do número de linhas previstas
neste formulário, bem como anexar demais documentos que julgar pertinentes.

Instituto Latino-Americano de Arte, Cultura e História (ILAACH)
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Estudos Latino-Americanos (PPGIELA)

Avenida Tancredo Neves, 6731- Vila C, Parque Tecnológico Itaipu - Bloco 04 - Espaço 03 - Sala 05 - Foz do Iguaçu - PR - CEP 85.867-900
Fone: +55 (45) 3522-9890 - secretaria.ppgiela@unila.edu.br
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