SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE GRADUAÇÃO
3ª RETIFICAÇÃO DO
EDITAL SIMPLIFICADO Nº 14/2020
DE INCENTIVO À PRODUÇÃO E PUBLICAÇÃO
DE LIVROS DIGITAIS
A Universidade Federal de Pernambuco, por intermédio da Pró-Reitoria de Graduação
em parceria com a Editora UFPE, através do Edital Simplificado Nº14/2020, tem o
compromisso em apoiar a Produção e Publicação de Livros em formato digital (ebook). Nesse sentido, torna pública a 3ª retificação do Edital Simplificado Nº 14/2020, e
volta a convocar os servidores da UFPE a apresentarem propostas que atendam aos
termos aqui estabelecidos e que contribuam para a satisfação do objetivo estratégico
de oferecer condições de acesso, permanência e conclusão exitosa da formação
acadêmica dos estudantes.
Retifica-se o referido edital conforme a seguir especificado:
ONDE SE LÊ
ANEXO VI
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Tipo de autoria (25%) =
100 max
Coletânea
Discriminação
Organização da obra por UM Servidor vinculado à graduação e/ou a um ou mais
Programa(s) de Pós-Graduação (PG)
Organização da obra por DOIS ou MAIS Servidor(s) vinculado à graduação e/ou a
Programa(s) de Pós-Graduação (PG) e/ou vinculados a discentes e/ou egressos
e/ou membros externos
Texto Integral
Discriminação

Pontuação
100
80

Pontuação

Autoria de UM Servidor vinculado à graduação e/ou a um ou mais Programa(s) de
Pós-Graduação (PG)
Autoria de DOIS ou MAIS Servidor(s) vinculado à graduação e/ou a Programa(s) de
Pós-Graduação (PG) e/ou vinculados a discentes e/ou egressos e/ou membros
externos

100
80

2. Tipo de Obra (20%) =
80 max
Discriminação
Obra integral
Coletânea temática
Coletânea não temática

Pontuação
80
60
30

3. Natureza da Obra (35%) =
100 max
Discriminação
Pontuação
Texto com proposição teórica ou metodológica original
100
Livro didático para a educação básica ou para o ensino superior
100
Texto relevante para a área com sistematização de conteúdo existente
80
Tradução de textos teóricos relevantes para a área
80
*Relato de experiência(s) profissional(is) no ensino de graduação ou relato de
60
pesquisas ou relato de atividades extensionistas ou relato de atividades
inovadoras, dentre outros relatos.
* Neste caso, é necessário estabelecer proposições didáticos pedagógicas relacionando o
Relato àtemática abordada.
4. Público alvo (10%) =
40 max**
Discriminação
Alunos de graduação ou da educação básica
Alunos de pós-graduação
Pesquisadores, docentes e especialistas da área.
Público em geral
**A soma dos itens não considerará valores superiores a 40 pontos.
5. Indicadores de qualidade diferencial da obra (10%) =
40 max***
Discriminação
Produto autoral desenvolvido por servidores da UFPE com base nas suas
experiências de ensino e/ou pesquisas e/ou atividades extensionistas e/ou de
inovação.
Produto de Grupos de Trabalho (ensino, pesquisa, extensão e/ou inovação)
Produto de outras redes interinstitucionais (em parceria com membros de
outras Instituições e/ou grupos de trabalho de outras Instituições)
Texto resultante de projeto financiado por agência de fomento
***A soma dos itens não considerará valores superiores a 40 pontos.

Pontuação
40
30
25
20

Pontuação
40

30
20
10

LEIA-SE
ANEXO VI
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
1. Tipo de autoria (25%) =
100 max
Coletânea*
Discriminação

Pontuação

Docente(s) de Programa de Pós-Graduação (PG)

100

Docente(s) e discente(s) de um ou mais Programas

80

Servidor não vinculado à Programa de Pós-Graduação

50

Discente egresso de Graduação ou de Pós-graduação

50

Autoria vinculada à instituição de ensino ou pesquisa que não seja Programa de PG

40

Texto Integral
Discriminação

Pontuação

Docente(s) de um ou mais Programa(s) do país ou docente do exterior

100

Discente ou egresso de Programa de Pós-graduação ou da graduação

60

* A pontuação não pode ser superior ao da obra integral, pontuando-se, no máximo, quatro
capítulos.
2. Tipo de Obra (20%) =
80 max
Discriminação
Obra integral
Coletânea temática
Coletânea não temática

Pontuação
80
40
20

3. Natureza da Obra (35%) =
100 max
Discriminação
Texto com proposição teórica ou metodológica original
Texto relevante para a área com sistematização de conteúdo existente
Texto de escrita criativa
Livro didático para a educação básica ou para o ensino superior
Tradução de textos teóricos relevantes para a área
Relato de experiência(s) profissional(is) no ensino de graduação

Pontuação
100
80
80
100
80
50

4. Público alvo (10%) =
40 max
Discriminação
Pesquisadores, docentes e especialistas da área
Alunos de pós-graduação
Alunos de graduação ou da educação básica
Público em geral

Pontuação
30
25
40
20

5. Indicadores de qualidade diferencial da obra** (10%) =
40 max
Discriminação
Pontuação
Produto de Grupos de Trabalho
40
Produto de outras redes interinstitucionais
25
Texto resultante de projeto financiado por agência de fomento
15
**A soma de dois itens considerados para este quesito não poderá ser superior a 40 pontos.

Permanecem inalterados os demais itens e subitens do Edital Simplificado Nº 14/2020,
bem como todos os anexos.
Recife, 16 de abril de 2021.
Magna do Carmo Silva
Pró-Reitora de Graduação

