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EDITAL LIVROS PPGSA 02/2021
Seleção de Manuscritos de Docentes 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 de
autoria de docentes credenciados ao programa. Os manuscritos selecionados
serão editados e publicados pela Editora 7Letras como parte da Coleção Sociologia
& Antropologia, em formato impresso e em E-book.
Poderão concorrer neste edital exclusivamente professores credenciados como
professores do PPGSA e que submetam seus manuscritos nos termos e prazos
estabelecidos abaixo.
O processo de seleção dos manuscritos será realizado por uma Comissão
composta por docentes do PPGSA e designada pela comissão deliberativa do
programa.
1. Normas e requisitos:
1.1. Ser docente credenciado ao PPGSA;
1.2. Submeter à Comissão de Seleção manuscrito de livro autoral inédito (obra
monográfica ou coletânea de artigos);
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 docente credenciado ao 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 Manuscrito da obra concorrente à publicação como livro em formato
pdf;
2.1.2 – Carta de justificativa da pertinência da publicação da obra, situando
o trabalho em sua trajetória intelectual e/ou agenda de pesquisa e atestando
que o manuscrito não foi contemplado com auxílio de agência de fomento
destinado ao apoio à publicação de livros.
3. Cronograma:
- Publicação do edital: 15 de dezembro de 2021
- Submissão de manuscritos: de 1º a 30 de março de 2022
- Divulgação dos resultados na página do PPGSA: 15 de abril de 2022
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