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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA
DO RIO GRANDE DO NORTE
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
EDITAL Nº 08/2018–PROPI/IFRN
SELEÇÃO DE ARTIGOS EM LIVRO COMEMORATIVO DOS 10 ANOS DO IFRN, A
SEREM PUBLICADOS PELA EDITORA IFRN
RETIFICAÇÃO
Considerando a necessidade de atender às demandas institucionais, procede-se a
esta retificação do Edital nº 08/2018-PROPI/IFRN, conforme disposto a seguir:
3. CONDIÇÕES GERAIS
Onde se lê:
3.4. Cada uma das áreas de atuação da obra deverá possuir um preâmbulo sobre o aspecto
contemplado nele, escrito pelo ocupante de cargo da pasta sistêmica associado à área de
atuação, ou seja, Ensino, Extensão, Gestão, Internacionalização e Pesquisa e Inovação.
Leia-se:
3.4. Cada uma das áreas de atuação da obra deverá possuir um preâmbulo sobre o aspecto
contemplado nele, escrito pelo ocupante de cargo da pasta sistêmica associado à área de
atuação, ou seja, Ensino, Extensão, Gestão, Internacionalização e Pesquisa e Inovação. A
responsabilidade da escrita destes preâmbulos é da Editora IFRN, que irá reunir os
preâmbulos escritos pelos Pró-Reitores e Diretores Sistêmicos.
5. DA INSCRIÇÃO DE ARTIGOS
Onde se lê:
5.1. Os interessados deverão submeter a obra pelo Sistema Unificado de Administração
Pública (SUAP) no período de 15 de maio a 15 de junho de 2018, conforme cronograma
deste Edital, constante no Anexo I.
5.1.3 As pessoas que não têm acesso ao SUAP devem ser previamente inscritas no
SUAP, pela Editora IFRN, no período de 15 a 25 de maio, para que estejam aptos a
submeterem obras. Desse modo, os interessados devem preencher o Formulário de
submissão de proposta para publicação para egressos do IFRN, disponível no link:
https://goo.gl/7FzEHZ
5.3 Caso a obra seja aprovada para entrar no fluxo editorial, após passar pela análise de
mérito (ver item 6), o autor deve assinar, via SUAP, os seguintes termos:
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5.3.2 Termo de autorização de publicação (anexo II), sendo necessário um termo
para cada autor do artigo.
5.3.3 Caso seja necessário, também devem ser entregues os seguintes termos:
5.3.4.1 termo de responsabilidade quanto ao uso de imagens, textos, voz e
depoimentos (anexo III);
5.3.4.2 termo de autorização para uso de Imagem e Fotografia (anexo IV);
5.3.4.3 termo de Cessão de Direito de Uso e Nome de Menor (anexo V).
Leia-se:
5.1. Os interessados deverão submeter a obra pelo Sistema Unificado de Administração
Pública (SUAP) no período de 15 de maio a 15 de julho de 2018, conforme cronograma
deste Edital, constante no Anexo I.
5.1.3 As pessoas que não têm acesso ao SUAP devem ser previamente inscritas no
SUAP, pela Editora IFRN, no período de 15 de maio a 29 de junho, para que estejam
aptos a submeterem obras. Desse modo, os interessados devem preencher o
Formulário de submissão de proposta para publicação para egressos do IFRN,
disponível no link: https://goo.gl/7FzEHZ
5.3
Caso a obra seja aprovada para entrar no fluxo editorial, após passar pela análise
de mérito (ver item 6), o autor deve assinar, via SUAP, os seguintes termos:
5.3.1 termo de compromisso do autor (que está submetendo o artigo) com a Editora
IFRN (anexo II);
5.3.2 termo de autorização de publicação (anexo III), utilizado quando o artigo é
escrito em coletânea, existindo a necessidade de os coautores autorizarem e terem
ciência da publicação para o autor que irá fazer a submissão, sendo necessário um
termo para cada coautor do artigo (cada coautor fará um termo para o autor que
efetuar a submissão).
5.3.3 Caso seja necessário (se o artigo utilizar elementos que careçam de
autorização de outrem, tais como: uso de imagem, voz, depoimento, texto,
entre outros) também devem ser entregues os seguintes termos:
5.3.3.1 termo de responsabilidade quanto ao uso de imagens, textos, voz e
depoimentos (anexo IV);
5.3.3.2 termo de autorização para uso de Imagem e Fotografia (anexo V);
5.3.3.3 termo de Cessão de Direito de Uso e Nome de Menor (anexo VI).
Onde se lê:
ANEXO I – CRONOGRAMA
Etapas

Período/Data

Publicação do Edital

14/05/18

Período de submissão das propostas de artigos

15/05 a 15/06/18
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Período de inscrição de pessoas que não têm acesso ao
SUAP

15/05 a 25/05

Análise de Mérito – Conselho Editorial

21/06 a 17/08

Resultado da Análise de Mérito

21/08

Início do Fluxo Editorial

22/08

Período de Editoração da obra

22/08 a 22/11

Previsão de Lançamento da obra

SECITEX 2018

Leia-se:
ANEXO I – CRONOGRAMA
Etapas

Período/Data

Publicação do Edital

14/05/18

Período de submissão das propostas de artigos

15/05 a 15/07/18

Período de inscrição de pessoas que não têm acesso ao
SUAP

15/05 a 29/06

Análise de Mérito – Conselho Editorial

23/07 a 31/08

Resultado da Análise de Mérito

04/09

Início do Fluxo Editorial

05/09

Período de Editoração da obra

05/09 a 20/12

Previsão de Lançamento da obra

Fevereiro/2018

Acrescenta se:
O anexo referido no item 5.3.1 “termo de compromisso do autor com a Editora IFRN”
ANEXO II – TERMO DE ENTREGA DA OBRA E COMPROMISSO DO AUTOR COM A
EDITORA IFRN
Eu, ______________________________________________________________, CPF
nº______________________, RG nº ___________________, declaro, para os devidos
fins, que submeti, no âmbito do Edital nº ___________ os originais do artigo intitulado
________________________________________________________________________
________________________________________________________________________
Edital nº 08/2017 – Seleção de artigos para compor livro comemorativo aos 10 anos do
IFRN, a serem publicados pela Editora IFRN
3

IFRN

Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação

___________________________________________, a fim de ser avaliado como proposta
para possível publicação pela Editora do Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Norte (Editora IFRN) no livro comemorativo aos 10 anos do
IFRN. Estou ciente de que o artigo acima mencionado será submetido às condições de
análise e avaliação estabelecidas no referido Edital, para, então, caso seja aprovado,
percorrer o fluxo de editoração da Editora IFRN. Dessa forma, em caso de aprovação,
autorizo a Editora IFRN a dar andamento ao processo editorial. Em caso de desistência de
minha parte em qualquer fase do processo de edição e/ou publicação, comprometo-me a
pagar pelos serviços já prestados.

Natal-RN, ____de_____________ de 20__

__________________________________________
Assinatura do Autor
Onde se lê:

TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Eu,_____________________________________________,
brasileiro(a), estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx,
portador(a) da cédula de identidade nº xxxxxxxxx SSP/RN, domiciliado(a) na Rua
xxxxxxxxxxxx, número, bairro, Natal/RN, CEP 59000-000, pelo presente termo,
autorizo ________________________________________, brasileiro(a), estado
civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx, portador(a) da cédula
de identidade nº xxxxxxxxx SSP/RN, domiciliado(a) na Rua xxxxxxxxxxxx, número,
bairro, Natal/RN, CEP 59000-000, a publicar pela Editora IFRN, na obra coletiva por
este(a) organizada, denominada “_____________________________________”,
artigo
ou
capítulo,
de
minha
autoria,
intitulado
“_________________________________________________”, cedendo-lhe, os
direitos patrimoniais de autor dele decorrentes.
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Declaro que o artigo ou capítulo cujos direitos patrimoniais foram
cedidos é de minha autoria e que assumo, portanto, a responsabilidade que me cabe
pelo seu conteúdo, devendo, contudo, o(a) organizador(a) garantir que os conceitos
e o pensamento aí expressos permaneçam fiéis aos originais.
Declaro ainda estar ciente de que a obra coletiva acima nominada será
submetida ao Conselho Editorial da Editora IFRN, a quem caberá decidir sobre a
viabilidade de sua publicação, estando, pois, a validade do presente documento
condicionada à aprovação da publicação da referida obra pelo Conselho Editorial da
Editora IFRN.
Declaro, por fim, estar de acordo que, caso a publicação da
mencionada obra coletiva seja aprovada, esta autorização reger-se-á pelas cláusulas
estabelecidas no respectivo Contrato de Cessão e Transferência de Direitos
Patrimoniais de Autor, a ser celebrado entre o Organizador e a Editora IFRN,
devendo este documento fazer parte do contrato de cessão.
Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.

Natal/RN, xx de xxxxxxxx de 20__.
____________________________________________
NOME DO(A) AUTOR(A)

Leia-se:
TERMO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO

Eu,_____________________________________________,
brasileiro(a), estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº xxx.xxx.xxx-xx,
portador(a) da cédula de identidade nº xxxxxxxxx SSP/RN, domiciliado(a) na Rua
xxxxxxxxxxxx, número, bairro, Natal/RN, CEP 59000-000, pelo presente termo,
autorizo ______________________________________(Inserir dados do autor que
está submetendo o artigo no SUAP, caso seja de autor único, esse termo é
dispensável), brasileiro(a), estado civil, profissão, inscrito(a) no CPF/MF sob o nº
xxx.xxx.xxx-xx, portador(a) da cédula de identidade nº xxxxxxxxx SSP/RN,
domiciliado(a) na Rua xxxxxxxxxxxx, número, bairro, Natal/RN, CEP 59000-000, a
publicar pela Editora IFRN, na obra coletiva por este(a) organizada, denominada
“_____________________________________”, artigo ou capítulo, de minha
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autoria, intitulado “_________________________________________________”,
cedendo-lhe, os direitos patrimoniais de autor dele decorrentes.
Declaro que o artigo ou capítulo cujos direitos patrimoniais foram
cedidos é de minha autoria e que assumo, portanto, a responsabilidade que me cabe
pelo seu conteúdo, devendo, contudo, o(a) organizador(a) garantir que os conceitos
e o pensamento aí expressos permaneçam fiéis aos originais.
Declaro ainda estar ciente de que a obra coletiva acima nominada será
submetida ao Conselho Editorial da Editora IFRN, a quem caberá decidir sobre a
viabilidade de sua publicação, estando, pois, a validade do presente documento
condicionada à aprovação da publicação da referida obra pelo Conselho Editorial da
Editora IFRN.
Declaro, por fim, estar de acordo que, caso a publicação da
mencionada obra coletiva seja aprovada, esta autorização reger-se-á pelas cláusulas
estabelecidas no respectivo Contrato de Cessão e Transferência de Direitos
Patrimoniais de Autor, a ser celebrado entre o Organizador e a Editora IFRN,
devendo este documento fazer parte do contrato de cessão.
Por ser verdade, firmo o presente e dou fé.

Natal/RN, xx de xxxxxxxx de 20__.
____________________________________________
NOME DO(A) AUTOR(A)

Natal,15 de junho de 2018

Prof. Márcio Adriano de Azevedo
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação
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