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UNIVERSIDADE FEDERAL DO OESTE DO PARÁ 

EDITORA DA UFOPA 

 

ADITIVO I AO EDITAL 01/2022 

 

A Universidade Federal do Oeste do Pará (Ufopa) e a Editora da Universidade Federal do Oeste do 

Pará (Edufopa) tornam público o Aditivo I ao Edital 01/2022, que dispõe sobre indicação e escolha de 

títulos para publicação de livros, a serem executados entre o segundo semestre de 2022 e primeiro 

semestre de 2023, com as alterações e inclusões nas seguintes disposições: 

 

DAS ALTERAÇÕES 

 

Do Título 

• Onde lê-se: “SELEÇÃO DE ORIGINAIS PARA PRODUÇÃO DE E-BOOKS – 2022/2023”. 

• Leia-se: “SELEÇÃO DE ORIGINAIS PARA PRODUÇÃO DE LIVROS DIGITAIS (E-

BOOKS) E IMPRESSOS – 2022/2023”. 

Do Preâmbulo 

• Onde lê-se: “Por este Edital serão publicados até 5 títulos, selecionados pelo Conselho Editorial 

da Edufopa e avaliados por Comitê Científico, formado por pareceristas ad hoc, indicados pelo 

Conselho Editorial da Edufopa”. 

• Leia-se: “Por este Edital serão publicados até 8 títulos em formato digital (e-book) e até 2 

títulos em formato impresso, selecionados pelo Conselho Editorial da Edufopa e avaliados por 

Comitê Científico, formado por pareceristas ad hoc, indicados pelo Conselho Editorial da 

Edufopa”. 

Do Objeto 

• Onde lê-se: “1.1. Este Edital visa à seleção de propostas de servidores efetivos da Carreira 

Docente ou de Técnicos Administrativos da Ufopa, ou servidor aposentado da Carreira Docente 

da Ufopa, para apoio à publicação de obras em formato digital (e-book), a fim de proporcionar a 

difusão científica e de conhecimento, técnicas ou tecnologias relevantes para o desenvolvimento 
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econômico, social, cultural e inovativo na Região Oeste do Pará e Brasil, por meio da Edufopa”. 

• Leia-se: “1.1. Este Edital visa à seleção de propostas de servidores efetivos da Carreira Docente 

ou de Técnicos Administrativos da Ufopa, ou servidor aposentado da Carreira Docente da Ufopa, 

para apoio à publicação de obras em formato digital (e-book) e impresso, a fim de proporcionar 

a difusão científica e de conhecimento, técnicas ou tecnologias relevantes para o desenvolvimento 

econômico, social, cultural e inovativo na Região Oeste do Pará e Brasil, por meio da Edufopa”. 

Dos Objetivos 

• Onde lê-se: “2.1. Publicar produções científicas e tecnológicas no formato de e-book, seguindo 

os critérios determinados neste Edital; 

• Leia-se: “2.1. Publicar produções científicas e tecnológicas, seguindo os critérios determinados 

neste Edital; 

Da Editoração 

• Onde lê-se: “11.7. O prazo para a publicação do e-book será de 12 meses, a contar da data de 

aprovação do original para publicação pela Edufopa; 

• Leia-se: “11.7. O prazo para a publicação será de até 12 meses, a contar da data de aprovação do 

original para publicação pela Edufopa; 

Das Especificações 

• Onde lê-se: “12. DAS ESPECIFICAÇÕES DO E-BOOK” 

• Leia-se: “12. DAS ESPECIFICAÇÕES” 

• Onde lê-se: “12.1. Os serviços e serem executados para a consecução da obra acabada, produto 

final a ser entregue pela Edufopa, compreenderá as seguintes especificações:” 

• Leia-se: “12.1. Os serviços e serem executados para a consecução da obra acabada, produto final 

a ser entregue pela Edufopa, NO FORMATO DE E-BOOK, compreenderão as seguintes 

especificações:” 

DAS INCLUSÕES 

Item 12: 

“12.2. Os serviços e serem executados para a consecução da obra acabada, produto final a ser 
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entregue pela Edufopa, NO FORMATO IMPRESSO, compreenderão as seguintes 

especificações: 

12.2.1. Impressão de Livro em papel pólen, tamanho 16cmx23cm, até 600 páginas; 

12.2.2. Capa colorida em papel 300g, orelha 10cm; 

12.2.3. Acabamento: brochura, lombada quadrada, costurado; 

12.2.4. Apresentação de projeto gráfico (boneca) para aprovação; 

12.2.5. Emissão de Ficha Catalográfica; 

12.2.6. Emissão de registro ISBM (International Standard Book Number); 

12.2.7. Quantidade: lote 50 exemplares”. 

 

Santarém, 17 de janeiro de 2023. 

 

Jorgiene dos Santos Oliveira 

Presidenta do Conselho Editorial 

 

 

Solange Helena Ximenes Rocha 

Vive-Reitora 


