EDITAL DO GABINETE DO REITOR Nº 027/2017
DISPÕE SOBRE PROCEDIMENTOS PARA PUBLICAÇÃO GRATUITA DE
LIVROS PELA EDITORA DA UNIVERSIDADE DE SOROCABA - EDUNISO

O Reitor de Universidade de Sorocaba, Professor Doutor Fernando de Sá Del Fiol, no uso
de suas atribuições estatutárias e regimentais, torna públicos os Procedimentos para
Publicação Gratuita de Livros pela Editora da Universidade de Sorocaba – EdUniso.
1 OBJETIVO
1.1 Publicar, gratuitamente, livros de professores e funcionários vinculados à Universidade
de Sorocaba.
2 CONDIÇÕES PARA INSCRIÇÃO
2.1 Autores e coautores devem estar vinculados à Universidade de Sorocaba.
2.2 A inscrição deverá ser realizada pelo autor, na Editora da Universidade de Sorocaba,
exclusivamente por meio do site: http://uniso.br/eduniso/
2.3 Só poderão ser inscritas obras que não tenham sido publicadas em nenhum formato
e/ou meio de publicação, seja físico ou virtual.
2.4 Os originais deverão estar adequados aos procedimentos de “Como Publicar”,
disponível no site da EdUniso.
2.5 Este auxílio não se aplica à publicação de revisão, atualização ou novas edições de
obras já publicadas.
2.6 As solicitações devem ser acompanhadas de:
a) declaração do(s) autor(es) atestando a relevância da publicação;
b) documentos que comprovem o direito de uso de imagem, ilustrações, respeitando a
lei de direitos autorais.
c) arquivo (word e PDF), com a versão final do texto preparado e pronto (boneco do
livro), com, no mínimo, 60 (sessenta) páginas A4.
2.7 As inscrições devem ser feitas no período de 12 de junho de 2017 a 31 de agosto de
2017.
2.8 As inscrições serão confirmadas no prazo de 15 (quinze) dias, por e-mail, servindo esse
como comprovante de participação da Seleção.
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3 PROCESSO DE SELEÇÃO
3.1 O processo de seleção compreende:
1ª fase – Análise das propostas pelo Editor da EdUniso.
2ª fase – Análise, pelos Avaliadores indicados pelo Editor da EdUniso, das propostas
por ele selecionadas.
3.2 O resultado final das avaliações será apresentado aos candidatos, no prazo de,
aproximadamente, 90 (noventa) dias.
3.3 Os autores serão notificados do resultado no e-mail de sua inscrição.
4 DISPOSIÇÕES FINAIS
4.1 Serão classificadas, para publicação, até 03 (três) obras.
4.2 A publicação será em formato impresso e/ou e-book.
4.3 O apoio da Universidade deverá ser mencionado de forma destacada e com a inserção
de seu logotipo, na capa ou na contracapa da obra, e citado em todos os meios de sua
divulgação.
4.4 Os casos omissos neste Edital serão resolvidos pelo Editor da EdUniso.
4.5 Este Edital tem validade até 31 de dezembro de 2017.
Sorocaba, 08 junho de 2017.
PROF. DR. FERNANDO DE SÁ DEL FIOL
Reitor da Universidade de Sorocaba
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