
CHAMADA INTERNA 02/2018 PARA AUTORES DE CAPÍTULOS
 DO LIVRO “10 ANOS DE IFES”

O Reitor do Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) torna pública esta chamada interna para seleção 
de autores para o Livro “10 anos de Ifes” de acordo com as regras e disposições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. Esta chamada apresenta as normas para a submissão de propostas para autoria de  capítulos do
Livro comemorativo de 10 anos do Ifes. Os capítulos versarão sobre os campi aglutinados em regiões
de bacias hidrográficas do Espírito Santo, tal como segue: 
1.1.1 Rio Cricaré (Montanha, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Mateus);
1.1.2 Rio Doce (Linhares, Aracruz, Colatina e Itapina);
1.1.3 Rio Santa Maria (Centro-Serrano, Venda Nova do Imigrante e Santa Teresa);
1.1.4 Rio Jucu (Vitória, Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cefor e Polo de Inovação);
1.1.5 Rio Itapemirim (Ibatiba, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma)

1.2. O livro irá compor as ações em comemoração aos 10 anos de criação dos Institutos Federais,
contando a história do Ifes a partir da Lei n° 11.892, de 29 de dezembro de 2008, e será publicado pela
Editora do Ifes (Edifes).

2. DO OBJETIVO

2.1. A presente chamada tem por objetivo selecionar uma proposta para a elaboração de cada capítulo
do livro comemorativo.

2.2.  Os  autores  serão  responsáveis  pelo  resultado  escrito,  texto  de  25  mil  palavras  ou  160  mil
caracteres,  com  10%  de  margem  de  erro,  e  entrega  do  material  nos  prazos  estipulados  pelos
organizadores.
2.3 Cada autor receberá um banco de dados e imagens sobre os campi compreendidos no capítulo sob
sua responsabilidade. Esse material servirá de subsídio para a produção do texto.
2.4 Em cada região descrita acima os autores deverão tratar dos temas  integração, verticalização,
interiorização, fortalecimento dos arranjos produtivos sociais e culturais, inovação, inclusão e
transformação social e pesquisa aplicada. A partir do banco de imagens cada autor deverá ainda
escolher as imagens que ilustrarão o capítulo sob sua responsabilidade. 

3. DO PROJETO EDITORIAL

3.1.  O projeto  editorial  inicial  do  livro  será  orientado  pela  Edifes  para  que  os  autores  sigam as
recomendações de tamanho de texto, formato e estilo.

3.2. O tema proposto é “Consolidação e integração”, abordando a junção das 4 autarquias; expansão da
rede no estado (interiorização e acesso à educação e educação a distância); verticalização do ensino;
fortalecimento  dos  arranjos  produtivos  sociais  e  culturais  locais;  inovação;  inclusão  e  pesquisa
aplicada.

3.3.  O  fluxo  editorial,  de  responsabilidade  da  Edifes,  consiste  na  adequação  dos  originais
encaminhados pelos organizadores, normatização técnica, preparação e revisão textual, solicitação da
ficha catalográfica, obtenção do ISBN e distribuição (impressa e no repositório institucional).



3.4.  A  Assessoria  de  Comunicação  Social  responsabiliza-se  pela  diagramação  do  miolo  e  capa,
aprovação das artes, imagens e divulgação.

3.5. Durante todas as etapas do fluxo editorial, os autores devem estar disponíveis para cooperar com
os organizadores, com a Edifes e com a Assessoria de Comunicação Social.

4. DAS CONDIÇÕES GERAIS DE INSCRIÇÃO

Para inscrever-se, será necessário atender os seguintes requisitos:

4.1. Autor(es)
4.1.1. O(s) autor(es) deve(m) ser servidor(es) do quadro permanente do Ifes, ativo(s) ou aposentado(s).

4.2. Carga horária

4.2.1. A definição de atribuição de carga horária será avaliada depois da seleção das propostas.

4.3. Anuência

4.3.1. As propostas aprovadas deverão encaminhar anuência da chefia imediata e termo de 
compromisso.
As orientações para esta etapa serão encaminhadas apenas aos aprovados nesta chamada.

5.  DA PROPOSTA

5.1.  Inscrição

5.1.1. A proposta deverá ser encaminhada para o e-mail livro10anos@ifes.edu.br, com o assunto 
“PROPOSTA PARA AUTOR(ES) DO LIVRO “10 ANOS DE IFES”. até o dia 28 de setembro de 
2018.

5.2. Documentos necessários

5.2.1. Os interessados em serem autores do livro devem encaminhar os seguintes documentos:

5.2.1.1 Formulário de submissão de proposta com texto de no máximo 20 linhas indicando 
interesse em ser autor (Anexo II).

5.2.1.2  Currículo Lattes.
5.2.1.3  Todos os documentos acima devem ser enviados em formato pdf. 

6. DA ANÁLISE E SELEÇÃO DE PROPOSTAS

6.1.  Análise preliminar

     6.1.1 Consiste na avaliação e enquadramento da proposta às normas desta chamada.

6.1.2. Será realizada pelos organizadores e pela Comissão de Organização do Livro 10 anos do Ifes, 
criada pela portaria nº1038, de 16 de maio de 2018.

6.1.3. Esta etapa é classificatória.

6.1.4. Depois da análise preliminar, o resultado será publicado por ordem de submissão das propostas 
no site do Ifes (www.ifes.edu.  br).

6.2. Análise de mérito

6.2.1. Consiste no julgamento das propostas a partir do currículo e proposta de submissão pelos  
interessados.

6.2.2. Será realizada pelos Organizadores e pela Comissão de Organização do Livro 10 anos do Ifes, 
estabelecida pela Portaria nº 1038, de 16 de maio de 2018.

6.2.3. As propostas serão avaliadas a partir dos seguintes critérios:

6.2.3.1.  adequação ao tema proposto no item 3;

6.2.3.2.  adequação ao cronograma estabelecido pela chamada;

6.2.3.3.  experiência autoral comprovada por currículo;

6.2.3.4.  clareza e objetividade da proposta.

6.2.4. Esta etapa é eliminatória.

http://www.ifes.edu.br/
http://www.ifes.edu.br/


6.2.5. Depois da análise, o resultado das propostas aprovadas será publicado no site do Ifes 
(www.ifes.edu.br).

7. DO RESULTADO E DA PUBLICAÇÃO

7.1. Os proponentes serão informados do resultado da submissão de acordo com o cronograma 
apresentado no Anexo I.

7.2. A Comissão Organizadora do Livro de 10 anos de Ifes, assim como a Edifes, poderão ajustar os
prazos em razão de condições adversas  que possam limitar  e/ou afetar  diretamente  o processo de
editoração.

8. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

8.1.  Informações  adicionais  e  esclarecimentos  acerca  do  conteúdo  desta  Chamada  poderão  ser
solicitadas pelo e-mail livro10anos@ifes.edu.br.

8.2. Ao submeter a proposta de autor, o proponente reconhece a aceitação das normas estabelecidas
pela presente Chamada.

8.3. Os casos omissos ou duvidosos, bem como situações não previstas na presente Chamada, serão
resolvidos pelos Organizadores e pela Comissão Organizadora do Livro de 10 anos do Ifes.

Jadir Jose Pela

Reitor do Ifes
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ANEXO I

CRONOGRAMA

EVENTO DATAS

Publicação da Chamada Interna 27 de agosto

Envio de propostas para autores do livro Até 28 de setembro

Resultado das propostas selecionadas 4 de outubro

Previsão da Reunião com os Organizadores e Comissão 11 de outubro

Prazo final para a entrega dos capítulos pelos autores 23 de novembro



ANEXO II

FORMULÁRIO DE SUBMISSÃO DE PROPOSTA

Servidor (a):
Siape:

Ativo (    ) Aposentado (    )

E-mail:

Telefone:

Campus:

Proposta para autoria do capítulo correspondente a:

(     ) Rio Cricaré (Montanha, Nova Venécia, Barra de São Francisco e São Mateus)
(     ) Rio Doce (Linhares, Aracruz, Colatina e Itapina)
(     ) Rio Santa Maria (Centro-Serrano, Venda Nova do Imigrante e Santa Teresa)
(     ) Rio Jucu (Vitória, Cariacica, Viana, Vila Velha, Serra, Guarapari, Cefor e Polo de Inovação)
(     ) Rio Itapemirim (Ibatiba, Alegre, Cachoeiro de Itapemirim e Piúma)

Proposta  para  Autoria  de  capítulo  do  Livro  comemorativo  de  “10  anos  de  Ifes”  (apresentar
justificativa de porque o perfil  é adequado para autoria de capítulo do livro em no máximo 20
linhas):


