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CHAMADA PARA APRESENTAÇÃO DE LIVROS PARA EVENTUAL PUBLICAÇÃO PELA EDUFBA-PPG-AU 
(PARA O ANO DE 2020) 

O objetivo desta chamada é incentivar a apresentação, pela parte de professores e egressos, de livros 
para eventual publicação pela EDUFBA, coeditados e patrocinados pelo PPG-AU. 

Podem ser inscrever Professores Permanentes do Programa e Egressos com dissertações ou teses 
premiadas, ou que receberam menções honrosas em eventos reconhecidos da área ou outras honrarias 
relevantes alcançadas (entendendo-se egressos o ex-aluno que concluiu o mestrado ou o doutorado de 
2016 para cá).  

Podem ser livros autorais ou coletâneas organizadas pelos professores e/ou egressos.  

O prazo de inscrição se estende de 22 de junho até 27 de julho de 2020. 

A inscrição será feita pelo e-mail: ppgau@ufba.br devendo indicar o e-mail como “CHAMADA PARA 
APRESENTAÇÃO DE LIVROS 2020”. 

A documentação necessária para inscrição é: 

 O conteúdo do livro pronto, da Introdução à Conclusão, com textos e imagens, em formato word 

(com identificação do autor/autores do livro e capítulos do livro – se for coletânea) – ver 

detalhamento abaixo. 

 O conteúdo do livro pronto, da Introdução à Conclusão, com textos e imagens, em formato word 

(sem identificação do autor/autores do livro ou capítulos do livro – se for coletânea) – ver 

detalhamento abaixo. 

 Um resumo de no máximo 40 linhas sobre o conteúdo do livro.  

 Ofício dirigido ao Diretor da EDUFBA solicitando a sua apreciação pela parte do Conselho Editorial. 

Não caberá ao NAPPE PPG-AU julgar ou classificar os livros – apenas verificar se estão no formato 
pertinente à avaliação pelo Conselho Editorial da EDUFBA. 

Quem avaliará a possibilidade de publicação será o Conselho Editorial da EDUFBA. 

A publicação ficará sujeita à disponibilidade de recursos.  

Terão prioridade os livros viáveis de serem publicados ainda neste ano. 
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Conteúdo do livro: 

O conteúdo do livro pronto, com textos e imagens, em formato word, deve estar em conformidade com 
as NORMAS PARA PUBLICAÇÃO da EDUFBA (http://www.edufba.ufba.br/como-publicar/) – entregue, 
como já foi dito, em dois arquivos word (um sem identificação do autor e um identificado).  

Elementos integrantes do livro: 

 Textos para orelha (1ª sobre a obra; 2ª sobre a vida do autor)* 

 Dados da folha de rosto* 

 Autor(es) e/ou organizador(es) – apenas para a versão identificada 

 Título e subtítulo, este se houver 

 Edição: indicar só da segunda em diante 

 Local (cidade) – Indicar: Salvador 

 Casa publicadora – Indicar: PPG-AU – EDUFBA  

 Ano de publicação – Indicar: 2020 

 Dedicatória* 

 Agradecimento* 

 Epígrafe* 

 Listas (de ilustrações, de abreviaturas e siglas etc.), se for o caso 

 Sumário (deve retratar fielmente a estrutura da obra) 

 Prefácio e/ou Apresentação* 

 Corpo do texto 

 Posfácio* 

 Referências 

 Glossário* 

 Apêndice(s)* 

 Anexo(s)* 

 Índice(s)* 

* Elementos opcionais 

 
 
 

 

 

Professor Doutor Rodrigo Espinha Baeta 

Coordenador do Programa de Pós-Graduação em Arquitetura e Urbanismo  
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