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CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO DE OBRA COLETIVA - LIVRO 
 

O coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento 

(PPGPPD) da Universidade Federal da Integração Latino-Americana (UNILA), nomeado pela 

Portaria UNILA nº 31/2020, publicada no Diário Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 

2020, no uso de suas atribuições, torna público, pelo presente Edital, a chamada para publicação 

em obra coletiva - livro. 

 

1. Chamada para envio de capítulos  

1.1 O presente edital visa convidar os professores (permanentes, colaboradores e visitantes), 

discentes e egressos do Mestrado em Políticas Públicas e Desenvolvimento interessados em 

publicar seus trabalhos como capítulos de livro na obra coletiva “Estudos sobre Políticas 

Públicas de Desenvolvimento nas Regiões da América Latina” dividido em três volumes: 

i) Estratégias de desenvolvimento (volume I); 

ii) Políticas públicas e sociedade (volume II) e; 

iii) Desenvolvimento na Região da Tríplice Fronteira (volume III). 

Parágrafo único. Apenas docentes com vínculo vigente com o PPGPPD podem submeter 

seus trabalhos. Docentes ou outros pesquisadores sem vínculo com o programa podem figurar 

como coautores secundários dos trabalhos enviados. 

 

1.2 Cada capítulo poderá ter no máximo 3 autores, sendo que cada autor, sozinho ou em 

coautoria, só poderá encaminhar apenas um capítulo para análise em cada volume.  

a) Os autores devem, preferencialmente, enviar seus trabalhos para o volume correspondente à 

sua linha de pesquisa; 

b) Os autores de quaisquer das linhas de pesquisa podem enviar trabalhos para o volume III.  

c) Os autores não receberão remuneração pelos trabalhos enviados e publicados. 

d) A submissão implicará em cessão em favor da organização do livro dos direitos autorais, 

não havendo, portanto, qualquer remuneração aos autores. 

e) Serão selecionados até quinze (15) trabalhos para compor cada volume. 

 

2. Diretrizes para os trabalhos  

2.1 Os trabalhos devem ser enviados para o e-mail da coordenação, até 31/07/2021, 

obedecendo às seguintes disposições:  

i) Os trabalhos deverão ser enviados para o e-mail da coordenação: 

mestrado.ppgppd@unila.edu.br indicando qual volume da obra coletiva se destina;  

ii) Os trabalhos devem ter no máximo 03 (três) autores, sendo o primeiro autor docente, 

discente ou egresso do PPGPPD;  

iii) Os textos a serem encaminhados para a publicação devem ser originais e inéditos, 

devendo, obrigatoriamente, ser apresentados no idioma português ou espanhol;  

iv) Os(as) egressos(as) podem enviar trabalhos extraídos das respectivas dissertações, sendo 

obrigatoriamente constar como coautores os(as) orientadores(as) e coorientadores(as); 

v) Os(as) discentes somente podem enviar trabalhos em coautoria com uma(a) docente do 
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PPGPPD; 

 

2.2 Os trabalhos devem obedecer às normas gramaticais da Língua Portuguesa Culta, assim 

como devem obedecer às normas da ABNT e atender às seguintes especificações:  

a) conter introdução, desenvolvimento, conclusão e referências;  

b) possuir de 10 a 20 laudas com a seguinte formatação Word; 

c) margens: superior 3cm, inferior 3cm, direita 2cm e esquerda 2cm; 

d) orientações gerais: texto justificado, papel tamanho A4, fonte: times new roman, título 

tamanho 12, corpo do texto tamanho 11, citação direta com mais de três linhas tamanho 9 e 

rodapé tamanho 8, primeira linha: 1,25, espaçamento entre linhas simples; 

e) Títulos e subtítulos alinhados à esquerda e em negrito e) Referências no formato autor data 

f) As referências bibliográficas deverão ser apresentadas no final do texto, organizadas em 

ordem alfabética;  

g) Abaixo do título e com alinhamento à esquerda constará o nome do(s) autor(es) com 

indicação em nota de rodapé da titulação, a instituição a que está vinculado, a atividade 

profissional e o e-mail;  

 

 

3. Da Seleção dos artigos 
3.1 Os artigos serão submetidos a dois pareceres realizados por docentes externos 

ao PPGPPD; 

3.2 Serão publicados os artigos com dois pareceres positivos de aprovação; 

3.3 Caso haja apenas um parecer de aprovação, o artigo será enviado para um terceiro 

avaliador externo ao PPGPPD. 

  

 

4. Sobre a publicação 
4.1 Os volumes devem ser publicados em formato físico e e-book, cuja revisão, arte, edição e 

diagramação serão pagos com recursos do PROAP/UNILA. 

 

 

 

 

Foz do Iguaçu, 27 de maio de 2021. 

 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Gilson Batista de Oliveira 
Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas e Desenvolvimento 

Portaria UNILA nº 31/2020, publicada no Diário Oficial da União nº 22, de 31 de janeiro de 2020 
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