
UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

COMPLEMENTAÇÃO DO EDITAL 01/2013-PROGRAMA DE EDIÇÃO DE LIVROS 

 

O Diretor da Editora da Universidade Federal do Amapá (UNIFAP), no uso de suas 

atribuições, e em conformidade com os princípios da Administração Pública, elencados no art. 

37 da CF/88, e também com fulcro na Lei Federal nº 9.784, de 29.01.99, resolve: 

 

I – COMPLEMENTAR: 

 

O EDITAL nº 01/2013 - PROGRAMA DE EDIÇÃO DE LIVROS, publicado em 06 

de dezembro de 2013, que passa a ter os seguintes itens: 

a) o quantitativo da tiragem dos exemplares que serão impressos de cada obra 

b) o cronograma de realização das fases 

c) os critérios utilizados na seleção das obras 

d) o modelo do Contrato de Edição 

 

II – DIVULGAR: 

 

a) O quantitativo da tiragem dos exemplares que serão impressos de cada obra: 

Cada obra selecionada terá a tiragem impressa de 40 (quarenta) exemplares, voltados 

para o seu lançamento, sendo possível aquisição de novos exemplares posteriormente 

em função da demanda, bem como também será preparada a publicação dos livros 

como e-book. 

 

b) o cronograma de realização das fases: 

 Período de avaliação das obras submetidas: de 20 de março a 30 de maio de 

2015 

 Divulgação do resultado preliminar: 02 de Junho de 2015. 

 Prazo e local para interposição de recurso: de 03 de Junho de 2015 até às 

17h00min do dia 11 de Junho de 2015, na sala da Editora da Universidade 

Federal do Amapá.  

 Divulgação do Resultado Final: 18 de Junho de 2015. 



 Período de assinatura do Contrato de Edição: de 19 de Junho de 30 de Junho de 

2015. 

 

c) os critérios utilizados na seleção das obras 

As obras serão avaliadas conforme os critérios da Ficha de Avaliação Padrão, 

apresentada no Anexo A. Será considerado como primeiro critério de desempate a 

maior pontuação obtida no item 01 da Ficha (qualidade da obra ou conteúdo). 

Persistindo o empate será decidido pelo critério da maior idade do/s proponente/s das 

obras, sendo que no caso de haver mais de mais de um/a autor/a ou mais de um/a 

organizador/a de cada obra inscrita, considerar-se-á a idade do mais idoso destes. 

 

Observação: Os proponentes/candidatos que desejarem desistir do processo de seleção das 

obras, possuem o prazo das 14h até às 17h do dia 02 de Junho de 2015, na sala da Editora da 

UNIFAP, localizada atualmente dentro do Prédio do Centro Integrado de Pesquisa e Pós-

Graduação da UNIFAP, para apresentarem requerimento de desistência (Anexo B) em forma 

de requerimento impresso ou através de e-mail institucional da editora@unifap.br ou 

daniel.chaves@unifap.br .  

 

Macapá, 01 de Junho de 2015. 

 

 

 

Prof. Dr. Daniel Santiago Chaves Ribeiro 
Diretor da Editora da Universidade Federal do Amapá 

Portaria nº 1520/2014

mailto:editora@unifap.br
mailto:daniel.chaves@unifap.br


ANEXO A – Ficha de Avaliação Padrão 

 

 

 

 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

EDITORA UNIVERSITÁRIA 

EDITAL 01/2013 

 

FICHA DE AVALIAÇÃO  

 
Candidato(a)  

 

Título da Obra  

 

Área de classificação  

 

 

Critérios de avaliação 

Pontuação 

atribuída 

Pontuação 

do 

avaliador 

1. Qualidade da obra ou conteúdo, no que diz respeito à 

profundidade da argumentação apresentada na obra, 

originalidade e relevância universal ou regional. 

0-10  

2. Adequação às normas dos originais estabelecidas no Edital 
1
  0-10  

3. Relevância do assunto. Aspectos inovadores e contribuição 

para o avanço do conhecimento. 

0-10  

4. Inexistência de obras similares. Ineditismo do conhecimento 

ou experimento apresentado. 

0-10  

5. Adequação e proporção do título ao conteúdo da obra 0-10  

6. Forma de apresentação do conteúdo. Construção lógica do 

argumento, de acordo com as particularidades da obra. 

Clareza na abordagem dos temas. 

0-10  

7. Uso, qualidade, legenda e referenciamento adequados das 

ilustrações (gráficos, fotos, imagens, organogramas, etc) 

0-10  

 

Nota do avaliador (soma das pontuações atribuídas, 0-70)  

 

_________, __/__/__  

Local, data (dd/mm/aaaa) 

 

______________________________________ 

Assinatura do avaliador 

 

  

                                                 
1
 Ver Edital em: <http://www.unifap.br/public/index/view/id/5236> 



ANEXO B: Modelo de requerimento de desistência 

 

 

 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

EDITORA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO AMAPÁ 

 

 

REQUERIMENTO DE TERMO DE DESISTÊNCIA 

 

 

 

Eu, ________________________________________, brasileiro, portador do CPF nº 

________________ e do RG nº __________________, residente e domiciliado na 

__________________________, nº ______, bairro ____________, cidade __________, no 

estado _____________, solicito que seja deferido este termo de desistência sobre a 

candidatura da publicação da obra 

_______________________________________________________________, que inscrevi 

no Edital 01/2013 – Editora da Universidade Federal do Amapá.  

Nestes termos, peço deferimento.  

 

 

 

Macapá, _____ de _______________ de 2014 

 

 

________________________________________________ 

Nome completo 


