
 

 
 

 
EDITAL Nº 04/2021  

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 
 

 
SÚMULA: Chamada para publicação de capítulo      
em livro – em formato e-books – do Programa de          
Pós-Graduação em Literatura e Cultura da      
UFBA. 

 
 
 
A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura (PPGLitCult),           
da Universidade Federal da Bahia (UFBA), no uso de suas atribuições, no contexto da              
UFBA em Movimento, torna pública a abertura de chamada para a publicação de             
capítulos em dois volumes, em formato e-books, que constarão de artigos científicos            
originários de trabalhos de estudantes da Graduação e da Pós-Graduação apresentados           
no XIII Seminário Estudantil de pesquisa em Letras – SEPESQ, no contexto de             
celebração dos 10 anos dos programas de pós-graduação do ILUFBA. Cada um dos             
volumes será constituído de 20 capítulos, perfazendo um total de 40 capítulos a serem              
selecionados.  
 
Para os volumes I e II, serão selecionados 40 capítulos na área de Literatura com               
temas voltados para os eixos temáticos do evento:  
  

1. Acessibilidade e Tradução 
2. Estudos Clássicos  
3. LIBRAS 
4. Literatura em língua estrangeira 
5. Literatura em língua portuguesa 
6. Estudos Filológicos 

 
 
1. Da finalidade 
 
I. Este edital tem como objetivo apoiar a participação e a interação entre discentes da               
Graduação em Letras e da Pós-Graduação do ILUFBA, durante o período de pandemia             
de COVID-19, por meio da publicação dos resultados de suas pesquisas como capítulo             
de livro – em formato e-books, resultantes de trabalhos apresentados no XIII SEPESQ,             
visando: 
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1.1 Contribuir para o engajamento do discente da Graduação em Letras e da            
Pós-Graduação na pesquisa; 
1.2 Divulgar resultados da produção científica discente apresentados no XIII         
SEPESQ, contexto no qual o PPGLitCult celebrou seus 10 anos; 
1.3 Estimular a articulação entre pesquisadores discentes da Graduação e da          
Pós-Graduação do ILUFBA a submeter trabalhos para publicação. 
 
2. Dos requisitos para submissão à publicação 
 
I. Os artigos devem ser originais e não podem ter sido submetidos para outra             
publicação.  
II. Os artigos devem ser originários de trabalhos aprovados e efetivamente          
apresentados no XIII SEPESQ. 
III. Os autores precisam estar vinculados à Graduação e à Pós-Graduação do           
ILUFBA, na época da realização do evento. 
IV. Os artigos submetidos por alunos da Graduação e da Pós-Graduação em Letras            
serão produzidos em co-autoria com o orientador.  
V. Cada aluno da Graduação ou da Pós-Graduação pode submeter apenas 01 artigo            
na condição de autor principal ou de coautor. 
VI. O artigo pode ter até 05 coautores, incluindo o orientador. 
VII. O artigo deve apresentar resultados totais ou parciais de pesquisa realizada. 
VIII. Os artigos devem seguir as normas de publicação da EDUFBA          
(http://www.edufba.ufba.br/como-publicar/). 
IX. O artigo pode ser escrito em português, LIBRAS e, eventualmente, em espanhol,            
francês, inglês, italiano ou alemão. 
 
3. Dos procedimentos para a inscrição 
 
I. Os candidatos ao Edital devem encaminhar à comissão organizadora da          
publicação, até 23 horas e 59 minutos, horário de Brasília, do dia 03 de maio de                
2021, os seguintes arquivos:  
I.1 Dois arquivos em formato docx: uma cópia identificada e outra cópia não             
identificada, em arquivos separados. Os artigos devem ser enviados para o e-mail,            
editalppglitcultnoxiiisepesq@gmail.com, indicando como assunto “Nº. do eixo       
temático, conforme descrito no edital, título do artigo e autor (es)”. Além disso, devem              
informar no corpo do e-mail: nº do eixo temático, conforme descrito no edital, título do               
artigo, resumo (mínimo de 250 palavras e máximo de 300 palavras) e número de              
páginas; 
I.2 Declaração assinada, em formato PDF, conforme Anexo 3.  
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I. Cada submissão receberá um número de inscrição como confirmação do          
recebimento do material pela comissão e como identificação do material ao longo do             
processo de avaliação.  
II. Recomenda-se que o candidato evite realizar a inscrição do artigo no último dia,             
uma vez que o PPGLitCult não se responsabilizará por eventuais falhas de conexão.             
Atentar para o fuso horário local (Salvador/Bahia/Brasil). 
III. Caso a pesquisa, da qual resulte a publicação, envolva coleta de dados de seres              
humanos, deverá ser anexado comprovante da aprovação do projeto no Comitê de Ética             
em Pesquisa 
 

 
4. Da formatação do artigo 
 
I. Ter de 10 a 12 páginas, tamanho A4, incluindo as Referências. 
II. Fonte Times New Roman, 12 
III. Espaço entre linhas, 1,5 
IV. Margens: superior e esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2 cm 
V. Seguir as normas de publicação da EDUFBA, conforme site         
http://www.edufbaufba..br/como-publicar/ 
 
 
5. Da avaliação dos artigos 
 
I. Os artigos passarão por duas avaliações: 
a) Avaliação pelos membros da Comissão de Organização dos volumes da          
publicação – de caráter eliminatório – quanto ao cumprimento dos requisitos para            
publicação registrados no edital, de acordo com o Anexo 1. 
b) Avaliação às cegas dos artigos selecionados na etapa 1, por dois pareceristas ad             
hoc prioritariamente externos à UFBA, especialistas dos eixos temáticos e indicados           
pela Comissão de acordo com os critérios estabelecidos no Anexo 2. Essa avaliação será              
de caráter eliminatório e classificatório, com base na média aritmética em pontuação            
atribuída pelos dois avaliadores, a fim de selecionar os capítulos a serem publicados nos              
dois volumes. 
c) Serão aprovados os primeiros classificados, conforme a pontuação obtida em          
ordem decrescente, de forma a cumprir com a quantidade de capítulos por volume. 
d) A divulgação dos resultados dos artigos selecionados será realizada por meio do            
número da submissão recebido pelos os autore(s) no momento da confirmação do envio             
e será publicado no site do PPGLitCult.  
e) Os casos omissos deverão ser julgados pela comissão organizadora.  
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6.  Da publicação 
 
Publicação de dois volumes, em formato e-books, pela EDUFBA, com 20 capítulos            
cada volume, os quais ficarão disponíveis no Repositório Institucional da UFBA.  
I. Os volumes serão constituídos de Prefácio, Apresentação e dos artigos          
selecionados. 
 
7. Da organização e das organizadoras 
 
Os volumes serão organizados pelos docentes do ILUFBA que fizeram parte da            
Comissão Organizadora do XIII SEPESQ e indicados através de portarias pela           
Coordenação do PPGLitCult.  

 
 
8. Do Cronograma 
 

 
 
Salvador, 23 de março de 2021 
 
 
 

Universidade Federal da Bahia  
Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura  
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Envio do artigo De 29 de março até 03 de       
maio de 2021 

Avaliação interna De 04 a 10 de maio de       
2021 

Avaliação externa De 11 de maio a 21 de 
junho de 2021 

Seleção e organização De 22 de junho 18 de      
julho de 2021 

Envio para Editora 26 de julho de 2021 
Previsão da Publicação Segundo semestre de   

2021 
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ANEXO 1  

 
ETAPA 1 DA AVALIAÇÃO - INTERNA 

 
1) Da avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital Nº          
04/2021 do Programa de Pós-Graduação em Literatura e Cultura. 
 

 
2) Da avaliação do cumprimento dos critérios de formatação. 
 

 
3) Adequação da proposta 
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Requisitos para Publicação Sim Não 
I. O artigo deve ser original e não pode ter sido submetido para            

outra publicação. 
  

II. O artigo deve ser originário de trabalho apresentado no XIII          
SEPESQ. 

  

III. O artigo foi submetido por aluno (s) da Graduação e da           
Pós-Graduação em Letras e foi produzido em co-autoria        
com o orientador (a). 

  

IV. O artigo respeita o número máximo de 5 (cinco) autores,          
incluindo o orientador. 

  

V. O artigo está escrito em português, em LIBRAS, em         
espanhol, em francês, em inglês, em italiano ou em alemão. 

  

Critérios de Formatação Sim Não 
I. O artigo respeita o número de páginas proposto (10-12 páginas).   
II. O artigo é escrito com Fonte Times New Roman, 12.   
III. No artigo, observa-se espaçamento entre linhas de 1,5.   
IV. No artigo, respeitam-se as margens propostas: superior e         
esquerda 3,0 cm; inferior e direita 2 cm 

  

Adequação Sim Não 
I. A proposta do artigo se insere no do eixo temático em que foi              
inscrito. 
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4) Situação 
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Situação Marque 
Texto selecionado para a avaliação cega por pares.  
Texto não selecionado por descumprimento de requisitos para a         
publicação. 

 

Texto não selecionado  por descumprimento dos critérios de formatação.  
Texto não selecionado por outros motivos.  
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ANEXO 2 

 
ETAPA 2 DA AVALIAÇÃO - POR ESPECIALISTAS  

 
Para cada indicador de avaliação, atribua uma nota de 0 a 10. 
 

 
 

 
Parecer:  
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Indicadores Nota 
1. Relevância do texto para a publicação.   
2. Originalidade da proposta de investigação.  
3. Contribuições para a área da pesquisa.  
4. Potencial de impacto do tema para o desenvolvimento cultural.   
5. Consistência da fundamentação teórica.  
6. Metodologia adequada e clara.  
7. Atualização das referências utilizadas.  
8. Estruturação coerente.  
9. Correção e clareza.  
10. Domínio do padrão escrito.  

Recomendação  Marque 
Recomendado para publicação sem revisão ou alterações.  
Recomendado para publicação, com a necessidade de poucos        
ajustes e/ou revisões e correções. 

 

Recomendado para publicação, com a necessidade de muitos        
ajustes e/ou revisões e correções. 

 

Não se recomenda a publicação do texto na coletânea,         
sugerindo-se a submissão a periódicos da área. 

 

Não recomendado para publicação.  
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ANEXO 3 

 
 
 

DECLARAÇÃO DE ORIGINALIDADE 
 
 
 
 
 

Eu, (nome completo), declaro para os devidos fins que o artigo intitulado (título do              

artigo), inscrito no Edital Nº 04/2021, é original e não foi submetido a nenhuma outra               

publicação.  

 

 
 
 
 
 

Local e data 
 
 
 
 

Assinatura 
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