
CHAMADA INTERNA NPGAU 02/2022  

IMPRESSÃO DE LIVRO – DOCENTES 

 

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo da Escola de 

Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais, NPGAU-EA-UFMG, torna pública a 

Chamada Interna NPGAU 02/2022 para fins de recebimento de demandas de impressão de livro 

(tiragem de 300 exemplares) por docentes credenciados junto ao Programa. Será selecionado 

um livro a ser publicado pelo selo npgau da Editora da Escola de Arquitetura da UFMG e 

impresso por gráfica a ser escolhida por processo licitatório, de acordo com projeto gráfico da 

coleção do NPGAU. 

1 Todos os docentes credenciados junto ao NPGAU poderão concorrer à Chamada para a 

impressão de original referente à área de conhecimento: Arquitetura e Urbanismo; 

2 O original não poderá ser apresentado sob a forma de tese ou dissertação; 

3 Não será aceito original resultante de congressos e eventos científicos; 

4 Não serão aceitas propostas de reedição ou tradução; 

5 Serão aceitas coletâneas de dois tipos: 

5.1 Coletânea de textos reunidos de docente(s), individual ou coletivamente, com textos 

inéditos ou atualizados; 

5.2 Coletâneas organizadas por docentes, contendo textos produzidos no contexto de 

grupos de pesquisa e de discussão, desde que a maioria dos autores (discentes e 

docentes) seja vinculada ao NPGAU;  

6 As inscrições devem ser encaminhadas para o e-mail npgau.ufmg@gmail.com com 

assunto “Chamada 02/2022”, conforme calendário que consta do item 13 desta Chamada; 

7 O proponente deverá estar com Currículo Lattes/CNPq atualizado e apresentar arquivo do 

livro completo em formato doc, juntamente com a ficha de inscrição, devidamente 

preenchida, que estará disponível no site do NPGAU; 

8 O original deverá ter entre 40.000 e 80.000 palavras (incluindo legendas, notas e 

referências bibliográficas) e, caso tenha imagens, elas impactarão o número de palavras, 

sendo que cada autor deverá levar em consideração a quantidade de imagens para o 

equilíbrio entre imagens e número de palavras, considerando que cada imagem equivale a 

aproximadamente 300 palavras. O número máximo de palavras não pode ser ultrapassado, 

pois eliminará a proposta; 

9 As propostas de obras ilustradas deverão observar que serão impressas em pantone (uma 

cor só, a ser escolhida pelo autor) e deverão ser acompanhadas da obtenção dos direitos 

de impressão, além das imagens estarem em condições de reprodução com boa qualidade 

(idealmente 300 dpi no tamanho proposto para impressão), sob responsabilidade do autor; 

10 O Colegiado do NPGAU designará Comissão Editorial para a seleção do original a ser 

impresso; 

10.1 Para subsidiar a Comissão, as propostas recebidas poderão ser encaminhadas para 

parecerista ad hoc externo ao NPGAU; 



10.2 Para a seleção, a Comissão levará em conta o mérito do original e a viabilidade de 

sua impressão, reservando-se à Comissão o direito de não selecionar nenhum 

original; 

11 A presente Chamada será financiada com recursos CAPES/PROEX e/ou Taxa de 

Bancada/FAPEMIG administrada pela Fundep, para impressão de 300 exemplares em 

gráfica a ser escolhida por processo licitatório; 

12 O NPGAU solicitará a ficha catalográfica e o ISBN de cada livro, mas as taxas referentes à 

obtenção de número e código de ISBN serão de responsabilidade dos autores e deverão 

ser pagas diretamente à CBL; 

13 Do calendário: 

13.1 Divulgação da Chamada Interna: 07/03/2022 

13.2 Período de inscrição: 30/07/2022 a 31/08/2022 

13.3 Resultado e divulgação: 16/11/2022 

14 O autor do original selecionado deve se responsabilizar pela revisão do texto e concordar 

com a formatação proposta pelo NPGAU. Caso o arquivo final não seja entregue no prazo 

solicitado pelo NPGAU, não será publicado; 

15 O autor receberá 20% dos livros impressos a título de direito autoral e 80% ficará com o 

NPGAU para distribuição para bibliotecas e público interessado; 

16 O autor concorda com a publicação da obra sob licença Creative Commons e sua 

disponibilização em pdf no site do NPGAU; 

17 Casos omissos e excepcionalidades serão analisados pelo Colegiado. 

 

Belo Horizonte, 21 de fevereiro de 2022 

 

 

 

Professora Raquel Garcia Gonçalves 

Coordenadora do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo, NPGAU-EA-UFMG 

 


