
EDITAL nº 001/2014 - LIVRO COMEMORATIVO 
FURB 50 ANOS 

A Universidade Regional de Blumenau, através da Comissão Organizadora dos eventos 
e atividades relativas aos 50 anos, comunica que estarão abertas no período de 
21/03/2014 a 21/07/2014, a chamada para a publicação de textos para o Livro 
comemorativo aos 50 anos da Universidade Regional de Blumenau - FURB. 

 

1. DO OBJETO 

1.1. O livro tem como objetivo reunir textos inéditos e/ou já publicados com abordagem 
referente aos 50 anos da Universidade Regional de Blumenau – FURB, que resultarão 
em um livro comemorativo, publicado pela Editora da FURB – EDIFURB. 

1.2. São considerados textos: artigos científicos, crônicas e textos livres. 

1.3. Os textos poderão ser escritos em coautoria, sendo permitido o máximo de três 
coautores(as) por texto. Cada autor(a) poderá submeter, no máximo, dois textos para 
publicação, podendo ser selecionado até dois artigos por cada autor.  

1.4. Os textos serão em idioma português. 

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Poderão participar do processo de seleção: acadêmicos e colaboradores (ativos ou 
aposentados) com vinculo a FURB. 

2.2. As temáticas deverão ter em seu escopo central “FURB 50 anos, 1964 a 2014” e 
necessariamente devem estar relacionadas a subtemas conectados ao tema central , 
dentre os quais:  

a) Ensino;  

b) Pesquisa;  

c) Extensão;  

d) História;  

e) Relatos e memórias. 

2.3. Outras ideias de subtemas desenvolvidas em artigos a serem submetidos poderão 
ser aceitas desde que guardem conexão com o tema geral da publicação apontado no 
item 1.1.  

 



3. DAS INSCRIÇÕES 

3.1. A inscrição é gratuita e deverá ser feita no período de 21/03/2014 a 21/07/2014. 

3.2. Os trabalhos devem ser enviados via e-mail para o endereço eletrônico 
50anos@furb.br , no formato .doc, com o assunto “Chamada de artigos para publicação 
em livro”, indicando a  categorias consideradas: artigos científicos, crônicas ou textos 
livres. 

3.3 A digitação, a organização e a formatação do texto devem seguir as seguintes 
orientações:  

3.3.1 Os trabalhos devem ser digitados no editor de textos do Microsoft Word, Papel 
tamanho A4 (21cm x 29,7 cm); Margem direita e inferior com 2 cm; Margem esquerda 
e superior de 3 cm; Espaçamento entre linhas: 1,5 cm; Letra Times New Roman, fonte 
12, para o desenvolvimento do texto, excetuando-se as citações longas, que devem 
conter fonte 11 e as notas de rodapé devem estar com fonte 10; Alinhamento justificado; 
Título - centralizado, em letras maiúsculas, fonte Times New Roman, tamanho 12, 
negrito.  

3.3.2 Quanto ao nome do autor: abaixo do título, fonte Times New Roman, tamanho 12, 
afastado por um espaço (1,5), em itálico, alinhado à direita. Dados sobre o autor 
(Instituição, titulação acadêmica, cargo, e-mail) devem ser apresentados em nota de 
rodapé. Quando se tratar de trabalho resultante de pesquisa com apoio financeiro, 
indicar a instituição financiadora. Quando se tratar de trabalho elaborado sob 
orientação, indicar nome, titulação e vínculo institucional do(a) professor(a)-
orientador(a).  

3.3.3 Os trabalhos terão necessariamente: 

a) Artigos científicos – no máximo 20 páginas; 

b) Crônicas – no máximo 5 páginas; 

c) Textos livres – no máximo 5 páginas. 

3.4. A Comissão Organizadora dos eventos e atividades relativas aos 50 anos rejeitará 
as inscrições que não estejam de acordo com os termos deste edital, plena concordância 
das normas nele estabelecidas. 

 

4. DA SELEÇÃO 

4.1. A seleção de texto será realizada por comissão especial, nomeada por portaria, 
composta por: 

a) um representante da Editora da FURB (Edifurb); 



b) dois representantes da Comissão Organizadora dos eventos e atividades relativas aos 
50 anos; 

c) dois representantes docentes, ligados a Comissão de Avaliação de Pesquisa da 
FURB; 

d) um representante da Biblioteca Universitária. 

4.2. A Comissão de Seleção será soberana no que se refere à seleção e suas decisões são 
irrevogáveis, das quais não caberão recursos. 

4.3. O resultado da seleção será homologado pela Comissão Organizadora dos eventos e 
atividades relativas aos 50 anos, e publicado no site www.furb.br/50anos, no dia 28 de 
agosto de 2014. Os inscritos selecionados receberão um comunicado pelo mesmo 
correio eletrônico (e-mail) em que foi enviado a inscrição. 

 

5. DISPOSIÇÕES GERAIS 

5.1. Cada autor, receberá 5 (cinco) exemplares da obra. 

5.2. Casos omissos serão resolvidos pela Comissão Organizadora dos eventos e 
atividades relativas aos 50 anos da FURB. 

 

 

8. CRONOGRAMA 

8.1. Inscrição: 21/03/2014 a 21/07/2014 

8.2. Seleção das propostas: 28/07/2014 a 28/08/2014 

8.3. Resultado da seleção: 29/08/2014 

8.4. Lançamento do livro: novembro de 2014. 

 

Blumenau, 21 de março de 2014. 

 

 

Me. Darlan Jevaer Schmitt 

Presidente da Comissão Organizadora dos eventos e atividades relativas aos 50 anos da 
FURB 



 

Prof. Dr. João Natel Pollonio Machado 
Reitor da FURB 


