EDITAL Nº 002/2018/PPGED/UFVJM
1 - O Programa de Pós-Graduação em Educação da Universidade Federal dos Vales do
Jequitinhonha

e

Mucuri

–

PPGEd/UFVJM,

torna

publico

o

Edital

nº

002/2018/PPGED/UFVJM de Apoio a Impressão e Publicação de Livros direcionado aos
discentes e docentes do PPGEd e, convida os interessados a apresentarem propostas nos
termos aqui estabelecidos.
2 – Livros que tenham sido elaborados ou que contem com a participação de docentes e
discentes do programa, e que estejam articulados às áreas de conhecimento predominante da
Educação e Gestão de Instituições Educacionais; e áreas correlatas das Linhas de Pesquisa do
PPGEd: 1-Gestão de Instituições Educacionais; 2- Educação, Sujeitos, Sociedade, História da
Educação e Políticas Públicas Educacionais; 3- Educação e Tecnologias Aplicadas em
Instituições Educacionais; 4- Currículos, Avaliação, Práticas Pedagógicas e Formação de
Professores, de forma a contribuir significativamente para a publicização científica e
tecnológica do PPGEd.
3 – As propostas serão contempladas até o limite financeiro no valor de R$ 1500,00.
4 – Cronograma:
Lançamento da Chamada na página eletrônica do PPGEd
Data limite para inscrição

5 – Submissão da Proposta;

08/03/2018
14/03/2018

5.1 – As propostas deverão ser encaminhadas ao PPGEd exclusivamente via Internet,
utilizando-se

o

e-mail:

secretaria.ppged@ufvum.edu.br

com

cópia

para

ppged@ufvjm.edu.br.
5.2 – O horário limite para submissão das propostas ao PPGEd será até às 23h59 (vinte e três
horas e cinquenta e nove minutos), horário de Brasília, da data descrita no CRONOGRAMA,
não sendo aceitas propostas submetidas após este horário.
5.2.1 – Caso a proposta seja enviada fora do prazo de submissão, ela não será aceita, razão
pela qual não haverá possibilidade da proposta ser acolhida e analisada.
5.3 – Esclarecimentos e informações adicionais acerca desta Chamada podem ser obtidos pelo
endereço eletrônico <ppged@ufvjm.edu.br>.
5.3.1 – É de responsabilidade do proponente entrar em contato com o PPGEd em tempo hábil
para obter informações ou esclarecimentos.
5.4 – Os ofícios com a solicitação de apoio deverão constar:
O histórico de concepção do livro;
O(s) autor(es) e colaboradores
3 orçamentos de editoras que estejam dentro do teto estabelecido por esta chamada;
Uma cópia do livro.

Diamantina, 08 de março de 2018.

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Educação - PPGEd

