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EDITAL Nº EDU/BCE 1/2018 - RETIFICAÇÃO/2018

 

PROCESSO Nº 23106.067066/2018-34

 

 

RETIFICAÇÃO DO EDITAL LIVROS DIGITAIS ABERTOS – SELO UNB LIVRE

 

Re�ficar o Edital EDU/BCE 01/2018 de apoio à publicação de livros digitais de acesso aberto de autoria de
professoras e professores do quadro permanente da Universidade de Brasília (UnB), com o obje�vo de
apoiar as a�vidades de ensino, pesquisa e extensão. 

 

ONDE SE LÊ:

6.1 O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve ser: professora ou professor efetivo da
UnB, ministrar disciplinas na graduação e/ou pós-graduação.

LEIA-SE:

6.1 O proponente, responsável pela apresentação da proposta, deve ser: professora ou professor efetivo da
UnB, ministrar disciplinas na graduação e/ou pós-graduação. As obras podem ter até três autores (no caso de
obras integrais) ou três organizadores (no caso de coletâneas). Em ambos os casos, pelo menos um autor ou
organizador deve ser professora ou professor efetivo da UnB e os demais professores/pesquisadores da UnB
ou de outra instituição (não serão admitidas obras integrais ou coletâneas organizadas por estudantes). No
caso de coletâneas, capítulos de autoria de estudantes devem ser elaborados e assinados em parceria com
seus respectivos orientadores. 

ONDE SE LÊ:

8.2 O apoio é restrito a uma solicitação por professor, podendo a obra ser construída em parceria por até 3
(três) professores.

LEIA-SE:

8.2 O apoio é restrito a uma solicitação por professora ou professor, podendo a obra ser construída em
parceria por até 3 (três) professores, conforme orientações do item 6.1. 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite, Diretor(a) da Biblioteca
Central, em 19/06/2018, às 18:11, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento na Instrução
da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Germana Henriques Pereira de Sousa, Diretor(a) da
Editora Universidade de Brasília, em 21/06/2018, às 11:51, conforme horário oficial de Brasília, com
fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de Brasília.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�p://sei.unb.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2616901 e
o código CRC 6037E92C.

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
21/06/2018 
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Referência: Processo nº 23106.067066/2018-34 SEI nº 2616901


