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EDITAL Nº 03/2018

SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE LIVROS A SEREM PUBLICADOS PELA
EDITORA IFRN

RESULTADO DA ANÁLISE DE MÉRITO
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 01.
Quadro 01: remanejamento de vagas entre áreas do conhecimento 1
Obras aprovadas por
Item
Quantidade de vagas2
área
3.4.1. Ciências Exatas e da Terra
1 (uma)
1 (uma)
3.4.2. Ciências Biológicas
1 (uma)
1 (uma)
3.4.3. Engenharias
1 (uma)
(não houve submissão)
3.4.4. Ciências da Saúde
1 (uma)
1 (uma)
3.4.5. Ciências Agrárias
1 (uma)
1 (uma)
3.4.6. Ciências Sociais Aplicadas
1 (uma)
1 (uma)
3.4.7. Ciências Humanas
2 (duas)
4 (quatro)
3.4.8. Linguística, Letras e Artes
2 (duas)
4 (quatro)
O conselho editorial da Editora IFRN decidiu remanejar a vaga da área de
Engenharias para uma área em que houve maior demanda, contudo, as áreas de
CIÊNCIAS HUMANAS e LINGUÍSTICA, LETRAS E ARTES tiveram a maior demanda de
obras submetidas. Dessa forma e considerando, também, a alta demanda, a relevância
das temáticas apresentadas pelas obras concorrentes, bem como a avaliação por pares
e a qualidade das obras das áreas supracitadas, decidiu-se ampliar de 02 para 04 vagas
em cada uma das referidas áreas.
Mesmo com o planejamento da Editora IFRN para esse edital e considerando a
sua capacidade de pessoal para produção de livros, o resultado do edital nº 03/2018 –
PROPI/IFRN passa de 10 para 13 obras aprovadas no processo em curso (já que 1 vaga

1
2

Esse resultado reflete a necessidade apresentada na análise de mérito
Conforme consta no edital nº03/2018
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de Engenharias foi remanejada), assim, segue o resultado da análise de mérito por área
do conhecimento, conforme quadro 02.

Área do
conhecimento
Ciências Exatas e da
Terra

Quadro 02: resultado da análise de mérito
Linha Editorial
Título da obra
Acadêmica

Ciências da Saúde

Técnico-científica

Ciências Sociais
Aplicadas

Acadêmica
Acadêmica
Cultural potiguar

Ciências Humanas
Cultural potiguar

Linguística, Letras e
Artes

Apoio didáticopedagógico
Técnico-científica
Artístico-literária
Artístico-literária
Acadêmica

Otimização por enxame de partículas
usando uma adaptação de serendipidade
Fique esperto: orientações de saúde para
adolescentes
Avaliação por triangulação de métodos: o
PNAE no IFRN e no IFsuldeminas
A Escola normal de Natal (Rio Grande do
Norte, 1908-1971)
Capítulos de história intelectual do Rio
Grande do Norte
A criação dos Institutos Federais e o acesso
de quilombolas no IFRN: análise da lei nº
12.711/2012
Reflexões e práticas criativas em diferentes
contextos educacionais
Novamente Roland Barthes
(Eu) CONTO em livro
Como se fosse de argila
Esporte no cinema contemporâneo:
representações e outras sensibilidades
culturais desta prática corporal

Ciências Biológicas

Apoio Didáticopedagógico

DNA: Diálogo, geNética & Argumentação

Ciências Agrárias

Técnico-científica

Tecnologia e processamento de doces,
geleias e compotas de frutas
Natal, 13 de julho de 2018.

Darlyne Fontes Virginio
Coordenação da Editora IFRN
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