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EDITAL LIVROS PPGSA 01/2021
Seleção de Manuscritos de Alunos e/ou Egressos para Publicação na Coleção
Sociologia & Antropologia (Editora 7Letras)

O Programa de Pós-Graduação em Sociologia e Antropologia (PPGSA) abre o
presente edital para selecionar até dois (2) manuscritos de livros inéditos
resultados de dissertações de mestrado ou teses de doutorado de alunos/as que
tenham ingressado no programa a partir de 1º de fevereiro de 2016 e defendido
suas dissertações e Teses até 31 abril de 2022.
Os manuscritos selecionados serão editados e publicados pela Editora 7Letras
como parte da Coleção Sociologia & Antropologia, em formato impresso e em Ebook. O processo de seleção dos manuscritos que serão publicados será realizado
por uma Comissão composta por docentes do PPGSA e designada para esse fim
pela comissão deliberativa do programa.
1. Normas e requisitos para a inscrição:
1.1 Ser aluno ou egresso do curso de Mestrado ou de Doutorado do PPGSA com
matrícula posterior a 1º de fevereiro de 2016 e ter realizado a defesa da
Dissertação ou Tese no PPGSA até 31 de abril de 2022;
1.2 Submeter à Comissão de Seleção manuscrito que seja indubitavelmente uma
versão adaptada para publicação em livro da dissertação de mestrado ou tese de
doutorado defendida até 31 de abril junto ao PPGSA;
1.3 Só serão avaliados pela Comissão manuscritos que não tenham sido
contemplados por auxílios de agências de fomento para apoio à publicação de
livros.
2. Procedimento de submissão de manuscritos:
2.1. O aluno ou egresso do PPGSA que desejar concorrer deverá enviar para o
endereço eletrônico publica.ppgsa@gmail.com a documentação listada abaixo,
dentro dos prazos previstos no Cronograma estabelecido por este edital (ver item
3):

2.1.1 - Histórico Escolar Oficial da UFRJ que ateste sua data de matrícula
no curso de Mestrado ou Doutorado do PPGSA;
2.1.2 – Ata de defesa da dissertação de mestrado ou tese de doutorado
que originou o manuscrito submetido;
2.2.3 – Carta do/a orientador de mestrado ou doutorado do aluno ou
egresso, atestando que o manuscrito é versão adaptada de sua dissertação
ou tese;
2.2.4 – Manuscrito da obra concorrente à publicação como livro.
2.2. No corpo do e-mail em que a documentação acima discriminada (item 2.1)
será enviada, o aluno ou egresso deve necessariamente informar:
Nome:
Aluno de: ( ) Mestrado ( ) Doutorado
Matrícula (DRE):
Orientador/a:
Título do manuscrito:
O manuscrito foi contemplado por edital de agência de fomento para apoio
a publicação de livros? ( ) Sim ( ) Não
2.3. Todos os documentos acima discriminados (item 2.1) devem ser enviados
como anexos ao e-mail e em formato pdf.
3. Cronograma
- Publicação do edital: 15 de dezembro de 2021
- Submissão de manuscritos: de 4 a 29 de julho de 2022
- Divulgação dos resultados na página do PPGSA: 15 de setembro de 2022
- Prazo previsto para publicação dos livros: março de 2023
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