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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

 SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 

  INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO 

 EDITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE 

SÃO PAULO - EDIFSP 

   

EDITAL Nº 132, DE 1º DE MARÇO DE 2018  

SELO EDIFSP-TESES 

   

   

A Editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo 

(EDIFSP), no uso de suas atribuições, regulamentadas pela Resolução n. 83, de 4 de outubro 

de 2016, e pela Resolução n. 84, de 28 de setembro de 2017, divulga abertura de inscrições, 

conforme cronograma, para submissão de propostas concernentes à publicação de teses em 

formato de e-book, de acordo com as políticas e as normas editoriais e a partir das orientações 

apresentadas neste edital. 

 

1. DAS ORIENTAÇÕES GERAIS 

1.1 A EDIFSP receberá submissão de tese, de acordo com o cronograma (item 4 deste edital), 

para avaliação editorial, de autor(a) em conformidade com as normas para publicação e 

conforme as políticas editoriais, com o devido aceite das premissas de publicação em formato 

digital e das licenças autorais Creative Commons, bem como de acordo com os princípios 

norteadores de órgãos de financiamento, quando for o caso. 

1.2 Poderá ser recebida tese de autor(a) interno(a) ou externo(a) ao quadro de servidores do 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo, observado o Art. 3º, da 

Resolução n. 83. 

1.3 Após aprovação para publicação digital, será formalizado um contrato entre a EDIFSP e 

o(a) autor(a) em que serão acertadas as condições de direitos autorais, materiais e imateriais, 

inclusive com a indicação do tipo de licença Creative Commons selecionada. 

1.4 A tese, depois de aceita para edição, deverá ser formatada para livro digital pelo(a) 

autor(a) e, posteriormente, revisada e publicada digitalmente, podendo, também, ser 

divulgada em diferentes canais e meios que preservem os princípios éticos e legais, previstos 

no contrato conforme item 1.3 deste Edital. 

1.5 O Conselho Editorial da EDIFSP reserva o direito de indicar alterações e adequações de 

objetivos e finalidades ao projeto proposto, preservando sempre o atendimento às políticas 

editoriais e às normas para publicação desta editora. 
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2. DA SUBMISSÃO DE PROPOSTAS 

2.1 Ao participar deste edital, o(a) autor(a) compromete-se com a EDIFSP a não submeter a 

mesma tese a uma outra editora concomitantemente. 

2.2 Para análise, a tese deverá ser submetida em seu formato original, sem identificação de 

autoria. 

2.3 A tese submetida seguirá procedimentos e trâmites avaliativos salvo os casos das 

demandas institucionais do IFSP que terão processos avaliativos específicos, devidamente 

aprovados pelo Conselho Editorial da EDIFSP. 

2.4 Será avaliada somente tese em língua portuguesa. Para tese em outras línguas oficiais, a 

EDIFSP emitirá parecer técnico para iniciar ou não o processo de análise, considerada 

capacidade técnica para tal.  

2.5 Para iniciar o processo de avaliação, a tese submetida deverá ser enviada, por seu(sua) 

responsável legal, para o endereço eletrônico editora@ifsp.edu.br com os seguintes 

documentos:  

a) Carta dirigida à Coordenação da EDIFSP solicitando a análise do trabalho com vistas à 

publicação, contendo endereço postal, e-mail e telefones para contato; 

b) Tese, arquivo em pdf com proteção digital, sem qualquer tipo de identificação de autoria; 

c) Formulário de proposta de publicação devidamente preenchido, assinado e escaneado 

(Anexo I); 

d) Formulário de autorização para publicação de texto, caso aprovado pelo Conselho 

Editorial, devidamente preenchido, assinado e escaneado (Anexo II); 

e) Termo de escolha da licença Creative Commons mais a cessão de direito de uso de texto, 

imagem e/ou voz, se aprovado pelo Conselho Editorial (Anexo III). 

 

3. DA ANÁLISE E DO JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 

3.1 A Coordenação da EDIFSP realizará a conferência da documentação enviada, conforme o 

item 2 deste Edital, e encaminhará ao Conselho Editorial para análise. 

3.2 O Conselho Editorial fará a primeira análise da proposta, verificando se está de acordo 

com a política editorial e com as normas para publicação da EDIFSP.  

3.3 Após a primeira análise, o(a) autor(a) receberá a confirmação de pré-aceite, sendo a 

proposta enviada a 2 (dois) pareceristas especialistas, a serem designados pelo conselheiro 

representante da área de conhecimento. 

3.4 O Conselho Científico, formado por 2 (dois) pareceristas e pelo(a) conselheiro(a) 

representante da área de conhecimento, emitirá parecer final a ser submetido ao Conselho 

Editorial para deferimento ou indeferimento de aceite da proposta submetida.  

3.5 A proposta submetida receberá uma das avaliações abaixo: 

a) Deferida: quando houver dois pareceres favoráveis, a proposta será publicada desde que 

o(a) autor(a) siga eventuais revisões sugeridas e entregue versão em formato para livro 

digital; 

b) Indeferida: quando houver dois pareceres desfavoráveis, a proposta será arquivada. 
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3.6 A proposta terá o resultado final enviado a seu(sua) responsável legal, por meio de 

comunicado sobre a decisão da EDIFSP, pelo mesmo endereço eletrônico a que foi 

submetida, estando a cargo da Coordenação da EDIFSP realizá-lo.  

3.7 Para a proposta deferida, serão recomendados ao(à) autor(a) os procedimentos para 

revisão, arte, editoração, produção e publicação.  

3.8 Antes de a proposta receber o Selo EDIFSP-TESES, a versão final deverá ser aprovada 

pelo(a) próprio(a) autor(a) e pelo Conselho Editorial da EDIFSP, em documento 

conjuntamente assinado. 

 

4 DO CRONOGRAMA 

As etapas seguirão o cronograma abaixo: 

Etapas Datas 

Divulgação do Edital 1º/03/2018 

Recebimento de submissões 16/03/2018 a 16/04/2018 

Análise pelo Conselho Editorial 17/04/2018 a 17/05/2018 

Informe de pré-aceite ao(à) autor(a) da tese 19/05/2018 

Análise pelo Conselho Científico 20/05/2018 a 30/07/2018 

Informe do resultado final ao(à) autor(a) da tese 1º/08/2018 

Publicação do resultado preliminar (teses a serem 

publicadas em 2018) 

02/08/2018 

Interposição de recursos 03/08/2018 a 10/08/2018 

Análise de recursos 13 e 14/08/2018 

Período para ajustes do texto submetido pelo(a) autor(a) da 

tese 

15/08/2018 a 17/09/2018 

Publicação do resultado final (teses a serem publicadas em 

2018) 

 

19/09/2018 

Fase de diagramação, de editoração e de revisão Setembro a Novembro de 2018 

Previsão de publicação da tese em formato de livro digital Dezembro de 2018 

 

5. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

5.1. Cabe ao Conselho Editorial a análise dos recursos impetrados no caso de indeferimento 

da tese submetida. 

5.2. A EDIFSP reserva o direito de indeferir tese que não atenda aos princípios éticos e 

morais. 

5.3. Os casos omissos serão avaliados pelo Conselho Editorial que poderá solicitar auxílio a 

outros profissionais e editores quando houver necessidade. 

 

 
Prof. Dr. Flavio Biasutti Valadares 

Coordenador da Editora do IFSP – EDIFSP 
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ANEXO I 

Proposta de publicação  

 

Título da tese: 

Nome e telefone do contato 

Resumo, com até 20 linhas, da tese a ser submetida para análise 

 

Identificação da tese conforme área do conhecimento em que se insere: 

(  ) Ciências Exatas e da Terra; 

(  ) Ciências Agrárias; 

(  ) Ciências Biológicas e da Saúde; 

(  ) Ciências Humanas; 

(  ) Linguística, Letras e Artes; 

(  ) Engenharias; 

(  ) Ciências Sociais Aplicadas. 

 

Obs.: caso a tese tenha caráter interdisciplinar, identificar as áreas envolvidas e o Programa 

de Pós-Graduação. 

 

Identificação do(a) autor(a) 

Nome completo 

Nome que aparecerá no livro digital 

Instituição a que é vinculado(a) e/ou centro/departamento/outro  

Endereço residencial completo 

Endereço eletrônico 

Telefone para contato (residencial e comercial) 

Telefone celular 

Documentação*: Número do RG (órgão emissor e UF), do CPF, nacionalidade, estado civil, 

profissão e link para a Plataforma Lattes 

 

* não é necessário, nesta primeira etapa, o envio dos comprovantes da documentação. 

 

Informações sobre a tese 

Área de atuação do(a) pesquisador(a). 

Indicar o percurso de pesquisa, discussão e afins que deram origem à presente proposta. 

Apontar o público-alvo da proposta. 

Citar alguns fatos (econômicos, políticos, sociais e/ou científicos) que podem ser usados para 

demonstrar a atualidade da proposta. 

  



5   

   

ANEXO II 

Autorização para publicação de texto 

 

O(A) autor(a) abaixo-assinado(a) transfere à Editora do Instituto Federal de Educação, 

Ciência e Tecnologia de São Paulo – EDIFSP, com exclusividade e sem ônus à cessionária, 

todos os direitos de publicação para a presente edição, em qualquer meio físico ou eletrônico, 

do texto intitulado: 

 

 

 

___________________________________________________________________________ 

Declara e certifica que: 

I. os procedimentos éticos referentes à proposta foram atendidos; 

II. o produto é inédito e não está em processo de avaliação por outra editora; 

III. a proposta está de acordo com normas de publicação da EDIFSP e não se constitui plágio 

de obra nacional ou estrangeira de qualquer natureza; 

IV. o conteúdo e as informações prestadas na proposta são de inteira responsabilidade do 

proponente; 

V. a proposta submetida não se configura instrumento de dano moral ou qualquer infração 

penal, uso indevido de marca ou título comercial ou qualquer outra ocorrência passível de 

penalidade jurídica prevista em lei quanto ao material apresentado. 

 

Nome completo:_____________________________________________________________ 

Endereço: __________________________________________________________________ 

Telefone para contato: (   )_____-______ 

Endereço eletrônico: __________________________________________________________ 

Instituição(ões) à(s) qual(is) está filiado(a):  

___________________________________________________________________________ 

 

 

E, por estar de acordo com os termos e condições pactuados, firma o presente, concordando 

com os termos do Edital 132/2018 – EDIFSP e seus anexos. 

 

 

______________________ , _____, de ___________________ de 2018. 

 

 

 

_____________________________________________ 

Nome completo – RG (cedente) 
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ANEXO III 

Termo de escolha da licença Creative Commons mais cessão de direito de uso de texto, 

imagem e/ou voz 

 

Por este instrumento particular de cessão de direitos, a parte I, abaixo nomeada e qualificada, 

tem como justo e acertado ceder à parte II, abaixo nomeada e qualificada, o direito de 

reprodução e/ou impresso apresentadas para efeito de publicação da tese: 

 

 

___________________________________________________________________________ 

pela EDIFSP, mediante o uso das imagens/voz abaixo relacionadas, nas condições abaixo 

especificadas: 

I._________________________________________________________________, residente 

e domiciliado(a) na ___________________________________________________________ 

____________________________________, portador(a) do RG nº_____________, autor(a) 

ou responsável pela autoria da referida imagens/voz __________________,  doravante 

denominado(a) CEDENTE, e II. EDITORA DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, 

CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO – EDIFSP, localizada na Rua Pedro Vicente, 

n. 625, Canindé, São Paulo/SP, doravante denominada CESSIONÁRIA. 

 

Clausula primeira: Ficam concedidos à CESSIONÁRIA, com exclusividade, os direitos de 

veiculação e quaisquer outros meios de reprodução e comercialização, inclusive publicação, 

em qualquer idioma e lugar, sem restrição ou pagamento a título de “mais valia”, os direitos 

de utilização de recursos de som, texto ou imagem, pelo CEDENTE, com a finalidade única 

de divulgação da presente tese. 

 

Cláusula segunda: A divulgação de que trata a cláusula anterior pode ser tanto de imagem 

como de som, audiobook, DVD, hipertexto, periódicos, dentre outros. 

 

Cláusula terceira: A cessão de direitos de uso de imagem que ora se opera não será onerosa e 

será definida pelo prazo de vigência do contrato de edição da proposta assinado entre a 

EDIFSP e o(a) autor(a) da proposta: 

___________________________________________________________________________ 

no caso de aprovada a publicação do original submetido, podendo ser utilizada pelo 

CESSIONÁRIO como fim exclusivo de divulgação da obra ou edição em qualquer tempo, 

lugar ou meio de comunicação. 

 

E, por estar de acordo com os termos e condições do Edital 132/2018 – EDIFSP e seus 

anexos, firma o presente. 

 

São Paulo/SP, _________, de _____________________ de 2018. 

 

I.________________________________________________________________ 

 

II._______________________________________________________________ 

Nomes/Assinaturas 


