
EDITAL PARA PUBLICAÇÃO DE LIVROS DA 
EDITORA UNIMONTES 2016/2017 

A Editora da Universidade Estadual de Montes Claros comunica aos docentes 
e discentes da Unimontes que estão abertas as inscrições para a seleção de 
originais para o Edital da Editora Unimontes 2016/2017.  

 1.     Do objeto 

Estão abertas as inscrições para o Edital da Editora Unimontes 2016/2017 
referente à publicação de livros originais das seguintes áreas de conhecimento: 
Ciências Exatas, Ciências Biológicas, Engenharias, Ciências da Saúde, 
Ciências Agrárias, Ciências Sociais, Ciências Humanas, Letras e Artes.  

2.     Da condição de participação 

2.1 Para a inscrição de livros originais, os autores deverão pertencer ao 
quadro docente, ser discente ou egresso (máximo dois anos após a data de 
defesa) da pós-graduação stricto sensu da Unimontes, permitida a 
participação de coautores externos; 

2.2 Os originais não poderão ser apresentados na forma de tese ou 
dissertação; 

2.3 Não serão aceitos originais de coletâneas de textos de mais de um 
autor ou resultantes de congressos e eventos acadêmicos;  

2.4 Não serão aceitas propostas de reedição.  

3.     Das inscrições  

3.1 As inscrições devem ser feitas na Secretaria da Editora Unimontes, 
Prédio 4, na Diretoria de Documentação e Informações - DDI, Campus 
Darcy Ribeiro, conforme o calendário que consta deste Edital; 

3.2 O proponente deverá apresentar ficha de inscrição disponível abaixo; 

3.3 Os originais deverão obedecer às normas de apresentação de acordo 
com as orientações para encaminhamento de originais presentes no 
referido site da Editora  www.editora.unimontes.br - Publique seu Livro. 

4.   Da seleção de originais 

4.1 Os originais serão encaminhados para parecerista ad hoc, desde que 
tenham sido cumpridos os requisitos estabelecidos nos itens anteriores; 

4.2 Os pareceres serão submetidos ao Conselho Editorial da Editora 
Unimontes, que deverá levar em conta o mérito do original e a viabilidade 
de sua publicação; 



4.3 Serão selecionados no máximo 10 (dez) originais para a publicação; 

4.4 Originais não classificados não serão devolvidos aos autores.  

5.     Da publicação 

5.1 Os originais selecionados serão incluídos no calendário de edições da 
Editora Unimontes para os anos de 2016/2017 e serão publicados em 
suporte impresso, mediante assinatura de Contrato de Edição de Obra 
Bibliográfica a ser firmado entre a Editora Unimontes e o autor; 

5.2 Os originais de obras ilustradas deverão ser acompanhados da 
obtenção dos direitos de publicação dos cromos ou cópias em condições 
de reprodução de qualidade, sem ônus para a Editora Unimontes; 

5.3 Os originais que apresentarem ilustrações técnicas, gráficos, equações, 
tabelas, diagramas, fotos e outros tipos de desenhos deverão ser entregue 
como imagem com no mínimo 300 DPI, e produzidos pelo autor por meio 
de programas compatíveis com aqueles utilizados pela Editora Unimontes, 
sob orientação do diagramador gráfico por ela indicado. 

6.    Dos Recursos financeiros 

O presente Edital será financiado integralmente com recursos autorizados pela 
Pró-Reitoria de Planejamento, Gestão e Finanças da Unimontes de acordo com 
proposta orçamentária e financeira para o ano de 2016.  

7.    Do Calendário e do Cronograma 

Divulgação do Edital: 22 de março de 2016; 

Período de inscrição: até 22 de junho de 2016; 

Resultado e divulgação: 21 de outubro de 2016. 

Publicação do livro: 2016 e 2017 

  

                                                                Montes Claros, 22 de março de 2016 

Prof. Antônio Dimas Cardoso 

Editora Unimontes 

 

Prof.João dos Reis Canela 

Reitor 
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