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O Conselho Editorial da Editora da UNIPAMPA (EdUNIPAMPA), nos

termos abaixo,

RESOLVE:

Instituir a Política Editorial da EdUNIPAMPA:

Art. 1º A EdUNIPAMPA tem como objetivos, selecionar, avaliar, editorar e

publicar obras de caráter científico, didático, técnico, literário, artístico e cultural, em

mídia eletrônica e/ou impressa, aprovadas pelo seu Conselho Editorial.

Paragrafo único. As obras editadas e publicadas serão divulgadas em mídia

eletrônica e distribuídas gratuitamente.

Art. 2º Todas as obras a serem publicadas seguirão as seguintes etapas:

§1º Reunião editorial para análise técnica da obra.

§2º Encaminhamento da obra para três pareceristas ad hoc.

§3º Emissão de parecer pelo Conselho Editorial balizado nos pareceres dos

consultores ad hoc sobre os originais propostos para publicação.

§4º O fluxo e o prazo de editoração, publicação e divulgação será de acordo com

a capacidade de produção da EdUNIPAMPA.

Artº 3º Os pareceristas ad hoc deverão ser externos e internos a Universidade,

desde que não tenham conflitos de interesses, profissionais ou pessoais, com o (s) autor

(es) ou organizador (es) da obra.



§1º Os pareceres deverão considerar as seguintes dimensões na obra: linguagem

acadêmica, científica, artística ou literária; relevância, contribuição ou inovação para

área do conhecimento.

§2º Os pareceristas são indicados pelo Conselho Editorial, considerando a

trajetória acadêmica ou profissional vinculada à área do conhecimento da obra em

questão.

§3º Os nomes dos pareceristas serão mantidos em sigilo.

Art. 4° A EdUNIPAMPA receberá propostas de obras de todas as áreas do

conhecimento, por meio de duas modalidades:

I – Edital de fluxo contínuo; e

II – Edital com cronogramas limitados.

§1º As normas técnicas para submissão de obras para publicação estão

disponibilizados na pagina eletrônica da EdUNIPAMPA.

§2º As propostas de obras deverão ser encaminhadas devidamente

acompanhadas dos seguintes documentos:

I – Termo de cedência de direitos autorais a título gratuito para fins de

publicação em versões digitais e/ou impressas para a EdUNIPAMPA de todos os

autores envolvidos na obra; e

II – Declaração de que a obra passou por revisão linguística de profissional da

área.

§3º Os originais deverão ser enviados em cópia impressa e digital, em formato

que permita a edição de texto.

§4º Os originais enviados não aprovados para publicação deverão ser retirados

pelo autor na secretaria da EdUNIPAMPA, em até 60 dias do parecer do Conselho

Editorial.

§5º Textos provenientes de trabalhos de investigação como teses e dissertações,

ou ainda relatórios de pesquisa devem ser adequados ao formato de livro antes de serem

submetidos.

§6º Os idiomas para submissão de obras na EdUNIPAMPA, independente da

nacionalidade do autor, são preferencialmente o português e o espanhol.

§7º A solicitação de ISBN (International Standart Book Number) será realizada

pela EdUNIPAMPA.



Art. 5ª Os casos omissos nesta Política Editorial, e que não caracterizem tema

normatizado pelo Regimento da Editora, serão resolvidos em reunião ordinária do

Conselho Editorial.


