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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

EDITAL Nº 14/2017-PROPI/IFRN
SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS PELA EDITORA IFRN

RESULTADO DA ANÁLISE DE MÉRITO
A Editora IFRN, mediante deliberação do seu Conselho Editorial, torna público o
resultado da análise de mérito das obras submetidas ao Edital nº 14/2017-PROPI/IFRN e
aponta outros informes relevantes aos autores cujas obras foram selecionadas:
1. Constam no quadro abaixo as 10 obras selecionadas, que serão editadas e publicadas
pela Editora IFRN no ano de 2017.
Área do
Conhecimento
Ciências Exatas e
da Terra
Ciências da Saúde
Ciências Sociais
Aplicadas

Linha Editorial
Acadêmica
Acadêmica
Técnico-científica
Técnico-científica
Apoio didáticopedagógico
Acadêmica

Ciências Humanas
Cultural potiguar
Acadêmica

Linguística, Letras e
Artes

Acadêmica

Artístico-literária

Título da obra
Jaca: um estudo de sua química e uma resenha de
sua história
Práticas educativas na casa da vovozinha
Gestão de coleções em unidades informacionais
Design de livros didáticos digitais: considerações
centradas no usuário*
Ser professor(a) universitário(a): o sensível, o
inteligível e a motricidade
Diversidade sexual e educação: uma relação de
desafios e possibilidades
Artesanato potiguara: Catu dos Eleotérios e SagiTrabanda
Na trilha do poético: capítulo sobre tragédia e poesia
na Alemanha de Heidegger
Vozes em diálogo na escola: uma análise de
posicionamentos sobre a disciplina Língua
Portuguesa no ensino médio integrado à educação
profissional do IFRN
Leitura e criação em jogo: conhecendo de pertinho o
Beco do Uruá

*Obra classificada em primeiro lugar na suplência, foi selecionada mediante remanejamento de vaga por falta de
obra habilitada na área de Ciências Exatas e da Terra, a qual dispunha, inicialmente, de 2 (duas) vagas conforme
resultado da análise preliminar – I Retificação.
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2. Os autores cujas obras foram selecionadas, conforme disposto no item 1 desta
publicação, receberão as devolutivas dos pareceristas ad hoc e, caso tenha sido
recomendado fazer alguma alteração na obra, aqueles estarão sujeitos a aceitar as
recomendações indicadas por estes, tendo um prazo de até 5 (cinco) dias corridos para
realizar todas as correções indicadas e encaminhar a obra corrigida à Editora IFRN, sob
pena de exclusão do fluxo editorial. Para isso, receberão um e-mail contendo todas as
orientações.
3. As obras corrigidas serão encaminhadas aos conselheiros até o dia 07/11/2017, para
conferência, após o que terá início o processo de editoração científica pela Editora
IFRN.
4. Caso haja interesse na devolutiva dos pareceristas ad hoc, os autores cujas obras não
foram selecionadas para publicação através deste Edital poderão fazer a solicitação via
e-mail (conselho.editora@ifrn.edu.br).
5. Em função da qualidade das obras submetidas a este Edital, o Conselho Editorial
recomenda que os autores não contemplados as submetam novamente em um próximo
Edital da Editora IFRN.

Natal, 31 de outubro de 2017.

Márcio Adriano de Azevedo
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação – PROPI/IFRN
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