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EDITAL DE APOIO A PUBLICAÇÃO DOCENTE 

PPGH - 2021 - 

 

 
1. OBJETIVO 

O objetivo deste edital é selecionar textos para a publicação de livros originais e inovadores 

de História, redigidos em língua portuguesa, de acordo com a disponibilidade de recursos. Os 

livros devem resultar, preferencialmente, de texto e pesquisa inéditos oriundos de projeto 

apoiado por agência de fomento (CNPq, Capes, FAPs, Pró-Reitoria de IFES etc.).  

São considerados inéditos os textos que não tenham sido publicados integralmente, por meio 

impresso ou eletrônico, na forma de livro, capítulo de livro ou artigo em periódico nacional. 

Espera-se, assim, que o manuscrito apresentado, ainda que desdobramento de pesquisas 

anteriores, seja em sua maior parte original e que possíveis trechos constantes em obras 

anteriormente publicadas sejam devidamente citados e não constituam mais que um terço 

do texto. 

Não serão considerados manuscritos de teor memorialístico, ficcional, literário ou artístico, 

ou de origem jornalística. 

 

2. ASPECTOS VALORIZADOS NA APRECIAÇÃO DAS PROPOSTAS 

Com este edital, o propósito do PPGH é difundir, tanto ao público especializado como ao leigo, 

os saberes que resultam das atividades de nossa comunidade acadêmica.  

Entre os itens valorizados na seleção das obras, está a fundamentação empírica e teórica de 

seu argumento, que deve contar com indicação precisa das fontes e dos debates 
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bibliográficos de que toma parte, tanto para legitimar o método da sua construção como para 

permitir que o leitor – um pesquisador em potencial – possa aprofundar-se naquele caminho 

de investigação. Outro aspecto valorizado é o potencial dos originais apreciados em contribuir 

para a renovação do conhecimento histórico, seja pela originalidade de seus achados 

arquivísticos e das conclusões daí derivadas, seja pela sua capacidade em lançar nova luz a 

temáticas já conhecidas. 

 

3. REQUISITOS E CONDIÇÕES NO ATO DE INSCRIÇÃO 

As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail poshisto@ufba.br.  

A autoria deve integrar o corpo permanente ou colaborador do PPGH UFBA ou ser ou ter sido 

pesquisador de pós-doutorado do PPGH-UFBA.  

No caso de coletânea, a organização da obra deverá ser de membro do corpo permanente ou 

colaborador do PPGH-UFBA. Nesse caso, o número de membros do corpo permanente do 

PPGH UFBA não deverá ultrapassar 30% do total de autores, de modo a não comprometer a 

exogenia da obra. 

No ato da inscrição, os candidatos devem encaminhar formulário dirigido à Coordenação do 

PPGH – UFBA com documentos solicitados digitalizados (abaixo discriminados).  

Os originais devem ser apresentados já em forma de livro, e não de tese ou dissertação. 

Dados os recursos disponíveis, recomenda-se que os originais não ultrapassem 250 páginas 

em formato .doc ou similar, com fonte Times New Roman 12 e espaçamento 1,5. 

O manuscrito deve ser apresentado de acordo com o “Manual do Autor” da Edufba. Casos 

omissos devem ser resolvidos pela candidatura segundo o “Manual de estilo acadêmico: 

trabalhos de conclusão de curso, dissertações e teses”, disponível no RI da UFBA. 

A apresentação da inscrição implica na aceitação integral, por parte da candidatura, de todo 

o conteúdo do presente Edital. 

A inscrição feita em desconformidade com este Edital implica a não homologação da 

candidatura. 
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Em nenhuma hipótese serão aceitas inscrições ou entrega de qualquer documento ou 

material fora do prazo. 

 

4. DOCUMENTAÇÃO 

A inscrição será efetivada com o envio dos seguintes documentos digitalizados: 

a) Currículo Lattes atualizado do(s) autor(es), em Língua Portuguesa; 

b) Declaração assinada pela candidatura informando que a obra não é fruto, no todo ou em 

parte, de plágio ou autoplágio; 

c) Arquivo .doc contendo os originais. 

 

5. PRÊMIO 

A(s) candidatura(s) premiada(s) será(ão) publicada(s) pelo PPGH-UFBA em parceria com a 

Edufba. 

 

6. SELEÇÃO DOS TRABALHOS 

A seleção do trabalho vencedor será realizada por uma Comissão Julgadora, que avaliará as 

candidaturas a partir de três pareceres ad hoc emitidos para cada original submetido. 

 

7. JULGAMENTO 

Os originais serão avaliados por três pareceristas ad hoc externos ao Programa, indicados por 

uma comissão de publicação formada por três professores do Colegiado do PPGH-UFBA.  

Não haverá recursos. 

 

8. DISPOSIÇÕES FINAIS 
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Cada candidato(a) será o(a) único(a) responsável pelo original encaminhado, não cabendo 

qualquer responsabilidade ao PPGH-UFBA quanto ao conteúdo, à ética da pesquisa realizada 

ou a infrações a direitos autorais de terceiros. 

Ficam impedidos de concorrer à premiação os membros da Comissão de Publicação (inclusive 

como autores ou coautores de capítulos de coletâneas). 

Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do PPGH-UFBA. 

 

9. CRONOGRAMA 

Divulgação do Edital: 7 de dezembro de 2021. 

Período de inscrição:  7 de dezembro 2021 a 30 de janeiro de 2021. 

Divulgação dos resultados: 30 de abril de 2022. 

 

Publicado em 7 de dezembro de 2021. 


