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Universidade de Pernambuco 

Editora da Universidade de Pernambuco 

 

Chamada pública para elaboração do livro comemorativos dos 30 anos da 

Universidade de Pernambuco 

 

 A Editora da Universidade de Pernambuco – EDUPE torna pública a chamada 

para a elaboração do livro comemorativo referente aos 30 anos da Universidade de 

Pernambuco – UPE. A ação faz parte das atividades referentes aos 30 anos da UPE. 

 

1. Objetivo 

 

Produzir uma obra coletiva e comemorativa referente aos 30 anos da 

Universidade de Pernambuco, com a participação de docentes e técnicos 

administrativos das Unidades de Educação e Educação e Saúde da instituição.  

 

2. Dos requisitos para inscrição  

 

2.1. Ter vínculo com a Universidade de Pernambuco como docente ou técnico 

administrativo do quadro efetivo, ativo ou aposentado; 

2.2. Ter disponibilidade para participação em formação relativa ao método que será 

utilizado para a produção da obra; 

2.3. Ter disponibilidade para participar de reuniões periódicas de monitoramento da 

produção relativa à obra; 

2.4. Sugere-se que os interessados tenham conhecimento sobre o método de 

biografias institucionais, da História oral, análise de imagens e coleta de fontes em 

instituições arquivística física ou digitais; 
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3. Produção do material   

 

3.1. A produção da obra será acompanhada por representante da Editora da 

Universidade de Pernambuco; 

3.2. A coordenação da Editora da Universidade de Pernambuco indicará uma 

comissão de acompanhamento da produção da obra coletiva; 

3.2. Os interessados devem atender ao cronograma de execução da obra, sem 

prejuízo para o andamento das atividades estabelecidas; 

3.3. Os docentes e técnicos que atenderem a chamada pública não terão redução da 

carga horária em suas atividades acadêmicas e/ou administrativas; 

3.4. Não será realizada a transmissão de recursos aos docentes ou técnicos 

administrativos que atenderem a chamada; 

3.5. A produção da obra comemorativa deve concentrar a sua narrativa sobre a 

História da Universidade de Pernambuco, assim como, eventos importantes para a 

compreensão das narrativas sobre a instituição; 

3.6. Os materiais produzidos devem ser organizados a partir das normas da ABNT 

NBR 6023:2018 (https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=408006);  

3.7. Os direcionamentos da produção da obra serão realizados em reuniões entre os 

representantes da Universidade de Pernambuco e os interessados nesta chamada 

pública; 

3.8. O processo de edição do material em livro será coordenado pela Editora da 

Universidade de Pernambuco; 

3.9. A autoria dos textos será atribuída apenas aos inscritos, sem a inserção de 

nomes fora do processo de construção da obra; 

3.10. Caso seja identificada a necessidade, os autores poderão escrever textos sobre 

Unidades de Educação e / ou Educação e Saúde a qual não pertencem. 

 

4. Inscrições 

 

4.1. As inscrições dever ser realizadas pelo endereço eletrônico 

(https://forms.gle/X4aHGbAkeHvqzQzaA) 

4.2. Para as inscrições, os interessados devem encaminhar os seguintes 

documentos; 

https://www.abntcatalogo.com.br/norma.aspx?ID=408006
https://forms.gle/X4aHGbAkeHvqzQzaA
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 4.2.1. Formulário eletrônico preenchido; 

4.2.2. Currículo Lattes em formato PDF; 

 4.2.3. Texto de até três (04) laudas em formato PDF com justificativa da 

inscrição e uma narrativa histórica sobre a Unidade de Educação e/ou Educação e 

Saúde que pertence (Orientações no anexo I);  

4.3. Não serão aceitas inscrições por outros meios; 

 

5. Disposições finais  

 

5.1. A Universidade de Pernambuco se reserva no direito de não formar a equipe 

para a produção do livro comemorativo sobre os 30 anos da UPE; 

5.2. As informações sobre a chamada serão disponibilizadas no site da UPE 

(www.upe.br/editoradaupe)  

5.3. As dúvidas relativas as chamadas devem ser encaminhadas para o e-mail 

(publicacoes.edupe@gmail.com); 

5.3. A Editora da Universidade de Pernambuco se reserva no direito de resolver os 

casos omissos e as situações não previstas na presente chamada; 

5.4. Todas as etapas do processo atenderão ao cronograma apresentado nesta 

chamada; 

 

6. Cronograma 

 

Etapa Data 

Publicação da chamada pública 14 de junho de 2021 

Período de inscrição 14 de junho – 30 de junho de 2021 

Publicação do resultado da chamada pública Até 09 de julho de 2021 

Reunião com a equipe responsável pela ação Entre os dias 12 e 16 de julho de 2021 

Reunião com os diretores das unidades de ensino e saúde Entre os dias 19 e 23 de julho de 2021 

Período de pesquisa e produção textual Agosto – dezembro de 2021 

Entrega dos textos finais pelos membros da ação Fevereiro de 2022 

Período de revisões e produção da obra pela EDUPE Março – maio de 2022 

Entrega do livro Junho de 2022 
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Recife, 14 de junho de 2021  

 

 

_____________________________________________________ 

Prof. Dr. Pedro Henrique de Barros Falcão 

Reitor da Universidade de Pernambuco 

 

 

____________________________________________________ 

Prof. Dr. Carlos André Silva de Moura 

Coordenador da Editora da Universidade de Pernambuco 
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Anexo I 

 

Orientações para elaboração de texto 

 

Nome completo 

Matrícula 

Unidade 

 

Pontos que podem ser abordados para a narrativa histórica sobre a Unidade de 

Educação e/ou Educação e Saúde 

 

1. Apresentação de justificativa de candidatura para elaboração do livro 

comemorativos dos 30 anos da Universidade de Pernambuco 

2. Histórico sobre a(s) unidade(s) 

3. Eventos importantes da(s) unidade(s) 

4. Personagens importantes  

5. Linha do tempo 

 


