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EDITAL N° 11/2016. 

 

PROCESSO SELETIVO DE TEXTOS CIENTÍFICOS E LITERÁRIOS PÁRA 

COMPOSIÇÃO DOS LIVROS CIÊNTÍFICOS E LITERÁRIOS DO PROJETO 

CONVIVER.  

 

APRESENTAÇÃO 

 

A PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL – 

PROAE, da Universidade Federal da Bahia, torna público o processo de seleção para 

recebimento e publicação de artigos científicos e textos literários do no Projeto 

Conviver.  Os artigos científicos serão publicados no Livro Científico e os textos 

literários no livro literário, ambos do Projeto Conviver. Os textos devem ser inéditos 

e de autoria das/dos discentes de graduação matriculados na UFBA e cadastrados na 

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil. 

O Projeto tem como principal objetivo promover e divulgar a produção artística, 

cultural e acadêmica dos/das discentes atendidos/das pelos programas de assistência 

estudantil da UFBA. O Conviver teve início em dezembro de 2008 e está em sua quarta 

edição. 

 

1. PARTICIPANTES 

 

1.1 Podem participar os estudantes matriculados nos Cursos de Graduação da 

Universidade Federal da Bahia e que estão vinculados aos programas da Pró-

Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil.  

1.2 Os/as estudantes inscritas/os se submetem às normas deste regulamento. 

1.3 Os critérios estabelecidos se aplicam aos artigos produzidos em coautoria.  



1.4 Os/as graduandos/das podem participar dos Livros: Literário e Científico, atendidas as 

especificidades de cada modalidade ( item 3 do presente edital ).  

1.5 Será garantido pelo menos a seleção de 1(um) texto em cada livro para estudantes indígenas 

aldeados e 1 ( um )texto para estudantes quilombolas em cada livro do projeto conviver. 

2 TEMA 

2.1 A presente edição do Projeto terá como tema: “VIVENCIAS UNIVERSITÁRIAS” 

3 MODALIDADES 

3.1 Livro Científico- Artigos científicos inéditos de autoria de estudantes cadastrados 

na PROAE. Os artigos deverão ser baseados em pesquisas bibliográficas ou 

empíricas. 

3.2  Livro Literário- Textos literários, nas categorias; 

 Poesia 

 Conto 

 Crônica 

 História de vida. 

 

4 DAS INSCRIÇÕES E DATAS 

4.1 Os trabalhos deverão ser inscritos entre 24 de outubro de 2016 a 01 de dezembro 

de 2016.  

4.2 Os textos devem ser enviados para o e-mail: conviver2016@outlook.com 

4.3 No assunto deverá ser identificado a modalidade do texto. Se artigo Científico, 

deverá ser colocado no assunto do email, “ Texto Científico”. Se texto literário, “ 

“Texto Literário”, seguido da indicação do tipo da categoria. 

Ex: “ Texto Literário- Poesia” 

  

4.4 Os trabalhos deverão ser organizados e enviados da seguinte forma. 

4.5 Ficha de inscrição devidamente preenchida de acordo com o ANEXO I desse edital. 

mailto:conviver2016@outlook.com


4.6 Breve apresentação do/da autor/autora - texto descritivo - máximo de 10 (dez 

linhas) destacando a origem (cidade), a formação acadêmica em curso, bem como 

outros fatos que o mesmo identificar pertinentes. Os artigos em coautoria deverão 

ter as apresentações individuais de cada autor/autora. 

4.7 O arquivo do texto - não poderá conter identificação da autoria 

4.8 Cada candidato/ta poderá participar de todas as categorias e modalidades. Limitando-se a 

um trabalho por categoria. 

EX: Um mesmo autor/autora poderá concorrer com um artigo científico, com uma poesia, 

uma crônica, um conto e uma história de vida.  

 

5 DA ESTRUTURA DOS TEXTOS CIÊNTÍFICOS 

5.1 Os artigos devem ter entre 08 (oito) e 20 (vinte) laudas. 

5.2 A página deverá ser configurada em papel A4, utilizando os seguintes parâmetros: 

margem superior 2,5 cm; inferior 2,5 cm; lateral esquerda 3,0 cm; lateral direita 3,0 

cm. 

5.3 Devem ser escritos em Word, na fonte Times New Roman, corpo 12, com 

entrelinhas 1,5, justificado, recuo para parágrafo de 1,25 cm e sem inserção do 

número da página. 

5.4 A estrutura da primeira página deve ser a seguinte: 

5.5 Título centralizado, usando letra maiúscula com corpo 16 e em negrito.   O nome do 

autor/coautores deve estar somente na ficha de inscrição. 

5.6 As citações e referências devem seguir as normas da ABNT. 

5.7 As referências bibliográficas, ao final do artigo, devem conter apenas as obras 

citadas. 

5.8 O pé da página deve ser utilizado exclusivamente para notas explicativas, 

endereços, aditamentos ao texto, mas não para referências bibliográficas. 

5.9 Os títulos das seções internas devem estar em negrito e posicionado a esquerda. 



5.10 As tabelas e gráficos quando forem utilizados devem estar acompanhados de 

legendas. 

5.11 As referências bibliográficas devem seguir a NBR (6023/2002) 

5.12 As palavras estrangeiras devem ser utilizadas em Itálico 

5.13 As citações literais, além da indicação do autor e ano de publicação, deve indicar 

(a)s página(s) de onde foram retiradas; evitar que sejam excessivamente numerosas 

e extensas.  

5.14 Deve ser adotado o Sistema de citação: autor – data (NBR 10520/2002). 

5.15 As análises realizadas devem ser resultados de pesquisas empíricas ou 

bibliográficas. 

6 ESTRUTURA DOS TEXTOS LITERÁRIOS 

6.1 Os textos dos trabalhos, em todas as categorias, devem apresentar as seguintes 

características: texto em tamanho papel A4, uma face, fonte Times New Roman corpo 12, 

entrelinha 1,5, margens superior e esquerda 3 cm e margens inferior e direita 2 cm. 

6.2 Poesias: máximo de duas (02) laudas; o título da poesia deverá ser apresentado em inicial 

maiúscula, centralizado e em negrito. 

6.3 Contos: máximo de cinco (05) laudas; o título do conto deve ser conciso, com inicial em 

maiúscula, centralizado e em negrito. 

6.4 Crônicas: máximo de cinco (05) laudas; o título conciso, com inicial maiúscula, 

centralizado e em negrito. 

6.5 Histórias de Vida: tem como escopo, aceitar relatos da vida pessoal do/da autor/a. Este/a 

poderá escolher a totalidade ou fragmento da vida pessoal para abordar no texto.  Aplica-se 

a esta categoria as mesmas exigências para conto/crônica.  

7 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TEXTOS CIÊNTÍFICOS 

7.1 Todos os artigos enviados serão sistematizados pela Comissão Organizadora.  

7.2 Os trabalhos que não atenderem aos critérios formais do edital não terão a inscrição 

efetuada.  



7.3 Serão publicados os trabalhos que atenderem aos critérios do Edital e que forem 

aprovados pelo Comitê, na proporção do recurso financeiro, respeitada a ordem de 

seleção. 

7.4 São critérios básicos para a publicação no livro: a originalidade, o nível de 

tratamento dado ao tema explorado, a consistência, o rigor da abordagem 

teórico-metodológica. 

7.5 Não serão avaliados os trabalhos que não se enquadrarem nas normas para 

publicação. 

7.6 O texto que, tendo sido aprovado para publicação, necessitar de alteração em seu 

conteúdo receberá sugestões do Comitê Avaliador. 

7.7 Em caso de pequenas alterações de forma que não comprometam o conteúdo do 

trabalho, estas serão realizadas pela Comissão Organizadora, que também poderá 

delegar a tarefa e estipular prazo para revisão do trabalho pelo(s) seu(s) autor (es). 

7.8 A não realização das alterações, correções ou revisões, bem como a entrega fora do prazo 

estipulado acarretará na não publicação do trabalho.    

7.9 Para efeito de editoração também poderão ser feitas alterações, sem 

comprometimento do conteúdo. 

7.10 O/A autor/autora de cada texto selecionado receberá 1(um) exemplar do livro. 

8 DOS CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TEXTOS LITERÁRIOS  

8.1 Todos os textos enviados serão sistematizados pela Comissão Organizadora.  

8.2 Os trabalhos que não atenderem aos critérios formais do edital não terão a inscrição 

efetuada.  

8.3 Serão publicados os textos literários que atenderem aos critérios do Edital e que forem 

aprovados pelo Comitê, na proporção do recurso financeiro, respeitada a ordem de seleção. 

8.4 As produções literárias serão submetidas à apreciação do Comitê Avaliador, constituído 

especialmente para avaliar os trabalhos propostos. 

8.5 São critérios básicos para publicação no livro: regularidade formal, textos inéditos  e 

criativos, adequação a categoria do texto.  



8.6 Não serão avaliados os trabalhos que não se enquadrarem nas normas para publicação 

apresentadas neste Edital.  

8.7 A Comissão Organizadora enviará e-mail ao autor cujo texto selecionado, precisa de 

modificação, conforme orientação do Comitê Avaliador. Não feitas às alterações no prazo 

determinado, o trabalho deixará de ser publicado. 

8.8 Para efeito de editoração, os trabalhos poderão sofrer alterações, sem comprometimento do 

conteúdo.  

9 DA RESPONSABILIDADE DAS INFORMAÇÕES 

9.1 Todas as informações e idéias contidas nas publicações são de total 

responsabilidade do/da(s) seu(s) autor/a (es/as). 

9.2 Os autores cedem gratuitamente os direitos autorias para publicação na presente 

coletânea à Universidade Federal da Bahia. 

9.3 A submissão da inscrição presume a concordância com as exigências previstas neste 

regulamento e autoriza à publicação do artigo selecionado. 

10 COMISSÃO ORGANIZADORA  

A comissão organizadora será formada pelos profissionais da Coordenação de Ações 

Afirmativas e os integrantes do PROJETO CONVIVER. 

 

11 DO COMITÉ AVALIADOR 

O comité avaliador será composto por uma equipe de especialistas, a partir das 

temáticas advindas dos textos submetidos, a nomeação dos especialistas das áreas 

temáticas dar-se-á por indicação da PROAE por intermédio de portaria específica.  

 

12 DO ENDEREÇO E E-MAIL PARA CONTATO, DÚVIDAS E SUGESTÕES  

Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil  

Coordenação de Ações Afirmativas, Educação e Diversidade 

Rua João das Botas, n.º 27- Canela- 7800/7814- CEP - 40110160, 

Telefone: 3283- 7800/ 3283 -7814.  

E-mail: conviver2016@outlook.com 



13 DOS CASOS OMISSOS   

Caberá à Coordenação de Ações Afirmativas julgar e emitir parecer sobre os casos 

omissos neste Edital.  

14 DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

Fica eleito o sítio www.proae.ufba.br como local de divulgação oficial do Projeto 

Conviver. A utilização de outros meios de divulgação é facultativa à Coordenação do 

Projeto.  

 

 

 

 

Salvador, 14 de Outubro de 2016. 

 

 

CÁSSIA VIRGÍNIA BASTOS MACIEL 

Pró - Reitora de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil/UFBA 
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PROJETO CONVIVER 

 

 

Anexo I - Ficha de inscrição/ Livro Científico 

 

Indígena (   )   Quilombola (   ) 

Outros (   ) 

 

Nome do Autor (a) /Autores: 

______________________________________________________________________ 

Nº de matrícula:____________________________ Curso:______________________ 

Título de trabalho: ______________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Endereço:______________________________________________________________ 

______________________________________________________________________ 

Telefone(s): ____________________________________________________________ 

E-mail:________________________________________________________________ 

 

Declaro estar de acordo com as normas para publicação no Livro do Projeto Conviver 

2016. 

 

Salvador, __________ de ________ de 2016. 



 

GOVERNO FEDERAL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL BAHIA 

Pró - Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil – PROAE 

PROJETO CONVIVER – LIVRO LITERÁRIO 

ANEXO 1 - Ficha de Inscrição 

Indígena (   )   Quilombola (   )   

Outros (   ) 

    Nome do Autor (es) ______________________________________________________ 

  

    Nº de matrícula____________________________ Curso________________________ 

    Título do trabalho _______________________________________________________  

__________________________________________________________________  

CATEGORIA:  

Poesia (    )   Conto (    )    Crônica (    )   História de Vida  (    ) 

Endereço_________________________________________________________________  

______________________________________________________________________  

Telefone: ______________________________________________ 

E-mail:________________________________________________  

Declaro estar de acordo com as normas para publicação no Livro do Projeto Conviver 

2016. 

Salvador, __________ de ________ de 2016.  


