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SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS PELA EDITORA IFRN
RESULTADO DA ANÁLISE PRELIMINAR
Conforme item 3.6 do edital nº 14/2017 – PROPI/IFRN, se não houver inscritos em
alguma(s) da(s) área(s) especificada(s) nos subitens 3.4.1 a 3.4.8, ocorrerá o remanejamento
da(s) vaga(s) remanescente(s) para outra(s) área(s) de conhecimento.
Dessa forma, a Editora IFRN informa que o remanejamento das vagas para as áreas
em que não houveram obras inscritas ocorreram conforme critério de quantidade de obras
submetidas, isto é, as vagas foram remanejadas para as áreas com maior concorrência,
conforme quadro abaixo:

Item

Quantidade
de vagas
(obras)

3.4.1. Ciências Exatas e da
Terra

2 (duas)

3.4.2. Ciências Biológicas

1 (uma)

3.4.3. Engenharias

1 (uma)

3.4.4. Ciências da Saúde

1 (uma)

3.4.5. Ciências Agrárias

1 (uma)

3.4.6. Ciências Sociais
Aplicadas
3.4.7. Ciências Humanas
3.4.8. Linguística, Letras e
Artes

Remanejamento de
vagas
Não houve
Remanejada para o
item 3.4.7
Remanejada para o
item 3.4.7
Não houve
Remanejada para o
item 3.4.8

Total de obras
(por área do
conhecimento)
2 (duas)
0
0
1 (uma)
0

1 (uma)

Não houve

1 (uma)

2 (duas)

Não houve

4 (quatro)

1 (uma)

Não houve

2 (duas)

De acordo com o item 6.2.2. do edital nº 14/2017 – PROPI/IFRN, após a análise
preliminar, as obras serão classificadas em ordem decrescente, por área de conhecimento,
na quantidade de até o dobro das vagas definidas para cada área.
Assim, segue o resultado da análise preliminar com o dobro das obras por área do
conhecimento, respeitado o remanejamento das áreas em que não houve obras inscritas.
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Área do
conhecimento

Quantidade
de vagas no
total

Quantidade de obras
classificadas nessa
etapa

Título da obra
(classificação por ordem decrescente)

Ciências Exatas e
da Terra

2 (duas)

2 (duas)

Otimização por enxame de partículas usando
uma adaptação de serendipidade
Jaca

Ciências da
Saúde

1 (uma)

2 (duas)

Qualidade do cuidado prestado a pessoa idosa
Práticas educativas na casa da vovozinha

Ciências Sociais
Aplicadas

1 (uma)

2 (duas)

Design de livros didáticos
Gestão de coleções em unidades
informacionais

8 (oito)

Em nome da ordem e do progresso
Na trilha do poético
Ser professor(a) universitário(a)
Diversidade sexual e educação
Práticas criativas
Educaçao e conteporaneidade: reflexões
multifacetadas
Artesanato potiguara

Ciências
Humanas

Linguística, Letras
e Artes

4 (quatro)

2 (duas)

4 (quatro)

A culpa é sua se escrevo poemas de amor
Entre elas
Leitura e criação em jogo
Vozes em diálogo na escola*
Experiência intercultural mediada pela internet*

*houve empate técnico, as duas obras obtiveram nota igual na análise preliminar, portanto, as duas passarão pela análise de mérito.

Natal, 28 de agosto de 2017.
Márcio Adriano de Azevedo
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação – PROPI/IFRN
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