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EDITAL Nº 02/2020 

CHAMADA PARA PUBLICAÇÃO 

 

SÚMULA: Chamada para publicação de capítulo em livro do 

Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura da UFBA. 

 

 

A Coordenação do Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura (PPGLinC), da Universidade 

Federal da Bahia (UFBA), no uso de suas atribuiçõese e no contexto da UFBA em Movimento, torna 

pública a abertura de chamada para a publicação de capítulos em dois volumes organizados, um 

constituído de 15 capítulos com temas relacionados à Área I, História e Funcionamento das Línguas 

Naturais, e outro com 15 capítulos com temas relacionados à Área II, Linguagem e Interação.   

 

1. Da finalidade 

 

I. Este edital tem como objetivo apoiar os discentes do PPGLinC durante o período de pandemia de 

COVID-19, por meio da publicação do resultado de suas pesquisas como capítulo de livro, visando: 

1.1 Contribuir para o engajamento do discente na pesquisa; 

1.2 Divulgar  resultados de pesquisa discente realizada no PPGlinC; 

1.3 Estimular discentes à submeter trabalhos para publicação. 

 

2. Dos requisitos para publicação 

 

I. Os artigos devem ter originalidade. 

II. O autor principal do capítulo deve ser aluno regular do Mestrado ou do Doutorado do PPGLinC, 

incluindo aqueles que defenderam em 2020.  

III. Cada discente pode submeter apenas 01 capítulo na condição de autor principal ou de coautor.  

IV. Ter a coautoria do orientador.  

V. O artigo pode ter até 04 autores, incluindo o orientador.  

VI. O artigo deve apresentar resultados totais ou parciais de pesquisa realizada.  

VII. O artigo pode ser escrito em português, alemão, espanhol, francês, inglês ou italiano. 

 

3. Dos procedimentos para a inscrição 

 

I. Deverão ser encaminhadas duas cópias, uma identificada e outra não indentificada.  

II. Os capítulos deverão ser encaminhados até o dia 10 de agosto de 2020 para o e-mail 

selecaoppglinc@ufba.br com o assunto “Artigo para publicação - Autor X - Área X, Linha X”. 

III. Caso o projeto 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 12 a 15 páginas, tamanho A4, incluindo as Referências. 

II. Fonte Times New Roman, 12 

III. Espaço entre linhas 1,5 

IV. Margens: superior e inferior 2,5 cm; direita e esquerda 3 cm 

V. Seguir as normas de publicação da EDUFBA, conforme site  

mailto:selecaoppglinc@ufba.br
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http://www.edufbaufba..br/como-publicar/ 

 

5. Da avaliação dos artigos 

 

I.  Os artigos passarão por duas avaliações:  

a) Avaliação pelos membros do programa, de caráter eliminatório, que avaliarão o 

cumprimento do edital, de acordo com o Anexo1. 

b) Avaliação às cegas, por pares, dos capítulos aprovados na primeira avaliação, de acordo 

com os critérios estabelecidos no Anexo 2. Os pareceristas serão prioritariamente externos 

à UFBA. Essa avaliação será de caráter classificatório, a fim de selecionar os 15 capítulos a 

serem publicados. 

 

6. Da publicação 

 

I. Publicação de dois volumes: Área I e Área II. 

II. Cada volume será constituído de Apresentação, Introdução e 15 capítulos. 

III. Cada linha disporá de 05 capítulos. 

 

7. Dos organizadores 

 

I. Cada volume será organizado por um representante da coordenação e um representante de cada 

Linha por área, totalizando 04 organizadores por volume. 

 

8. Do Cronograma 

 

Envio do artigo Até 10 de agosto de 2020 

Avaliação interna De 11 a 20 de agosto de 2020 

Avaliação externa  De 20 de agosto a 10 de 

setembro de 2020 

Seleção e organização De 11 a 30 de setembro de 

2020 

Envio para Editora 30 de setembro de 2020 

Publicação 15 de dezembro de 2020 

 

 

Salvador, 02 de julho de 2020 

 

 

Universidade Federal da Bahia 
Programa de Pós-Graduação em Língua e Cultura 

 
Cristina Figueiredo 

Coordenadora do PPGLinC 

 

 

 

http://www.edufba.ufba.br/como-publicar/
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ANEXO 1 

 

ETAPA 1 DE AVALIAÇÃO - INTERNA 

 

1) Da avaliação do cumprimento dos requisitos estabelecidos no Edital Nº 02/2020 do Programa 

de Pós-Graduação em Língua e Cultura. 

 

Requisitos para Publicação Sim Não 

I. O autor principal do manuscrito é aluno regular do Mestrado ou do 

Doutorado do PPGLinC, incluindo aqueles que defenderam em 2020. 

  

II. O manuscrito conta com a coautoria do(a) orientador(a).   

III. O manuscrito respeita o número máximo de autores (quatro).   

IV. A proposta apresenta resultados parciais ou finais.   

 

2) Da avaliação do cumprimento dos critérios de formatação. 

 

Critérios de Formatação Sim Não 

I. O manuscrito respeita o número de páginas proposto (12-15).   

II. É escrito com Fonte Times New Roman, 12.   

III. Observa-se espaçamento entre linhas de 1,5.   

IV. Respeitam-se as margens propostas: superior e inferior 2,5 cm; 

direita e esquerda 3 cm. 
  

 

3) Adequação da proposta 

 

Adequação Sim Não Em partes 

I. O tema do manuscrito se insere na linha de pesquisa em 

que foi inscrito. 

   

III. O tema do manuscrito é original.    

IV. O tema do manuscrito é relevante.    

 

4) Situação 

 

Situação Marque  

Manuscrito selecionado para a avaliação cega por pares.  

Manuscrito rejeitado por descumprimento de requisitos de para publicação.  

Manuscrito rejeitado por descumprimento dos critérios de formatação.  

Manuscrito rejeitado por outros motivos.  

 

Parecer 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
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ANEXO 2 

 

ETAPA 2  - AVALIAÇÃO CEGA POR PARES 

 

Para cada indicador de avaliação, atribua uma nota de 0 a 5. 

 

Indicadores Nota 

1. Relevância do manuscrito para a área.  

2. Originalidade da proposta de investigação.  

3. Potencial de impacto do tema para o desenvolvimento científico e 

cultural. 

 

4. Consistência da fundamentação teórica.  

5. Metodologia adequada e clara.   

6. Atualização das referências utilizadas.  

7. Estruturação coerente.   

8. Correção e clareza.   

9. Domínio do padrão escrito.  

10. Adequação às normas de Publicação da EDUFBA.  

 

Avaliação global do texto no que se refere ao perfil e ao escopo 

do volume organizado 

Marque 

Excelente, no que se refere ao perfil e ao escopo do volume 

organizado. 

 

Bom, no que se refere ao perfil e ao escopo do volume organizado.  

Regular, no que se refere ao perfil e ao escopo do volume organizado.  

Insuficiente, no que se refere ao perfil e ao escopo do volume 

organizado. 

 

 

Parecer 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 substancial de 

ajustes e/ou revisões e correções. 

 

Não se recomenda a publicação do manuscrito no volume editado, 

sugerindo-se a submissão a periódicos da área. 

 

Não recomendado para publicação.  
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Justificativa: 

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ 
 


