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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: 
 
5 ITENS FINANCIÁVEIS
 
Oito livros digitais (autorais ou coletâneas), voltados para ensino de graduação ou de
natureza cien�fica, em formato portá�l de documento (pdf) de até 250 (duzentas e
cinquenta) páginas, publicados pela Editora Universidade de Brasília dentro da série UnB
Livre. Todos os livros publicados receberão licença Crea�ve Commons (Atribuição-
NãoComercial - CC BY-NC) e serão disponibilizados online, pelo menos, no Repositório
Ins�tucional da UnB e no Portal de Livros Digitais da UnB. Os livros selecionados serão
adaptados para deficientes visuais e disponibilizados no acervo da Biblioteca Digital e
Sonora (BDS). Neste edital não serão aceitas propostas de livros autorais oriundos
exclusivamente de teses ou dissertações.
 
LEIA-SE: 
 
5 ITENS FINANCIÁVEIS
 
Oito livros digitais (autorais ou coletâneas), voltados para ensino de graduação ou de
natureza cien�fica, em formato portá�l de documento (pdf), publicados pela Editora
Universidade de Brasília dentro da série UnB Livre. Todos os livros publicados receberão
licença Crea�ve Commons (Atribuição-NãoComercial - CC BY-NC) e serão

Boletim de Atos Oficiais da UnB em
09/07/2018 

https://br.creativecommons.org/licencas/
http://repositorio.unb.br/
http://livros.unb.br/index.php/digitais/index
http://bds.unb.br/
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disponibilizados online, pelo menos, no Repositório Ins�tucional da UnB e no Portal
de Livros Digitais da UnB. Os livros selecionados serão adaptados para deficientes
visuais e disponibilizados no acervo da Biblioteca Digital e Sonora (BDS). Neste edital
não serão aceitas propostas de livros autorais oriundos exclusivamente de teses ou
dissertações.
 

Documento assinado eletronicamente por Fernando César Lima Leite, Diretor(a)
da Biblioteca Central, em 06/07/2018, às 10:25, conforme horário oficial de
Brasília, com fundamento na Instrução da Reitoria 0003/2016 da Universidade de
Brasília.

Documento assinado eletronicamente por Percio Savio Romualdo da Silva,
Administrador(a) da Editora Universidade de Brasília, em 09/07/2018, às 16:02,
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 2678110 e o código CRC D728F624.
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