
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

CHAMADA INTERNA N° 22/2018 - PROPGPEC 

APOIO À PUBLICAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES 

 

  A PRÓ-REITORA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA torna públicos, nos termos 

da presente Chamada, as normas e os procedimentos necessários para o recebimento de propostas de 

publicação, em formato eletrônico, de teses e dissertações de servidores pela Imperial Editora do Colégio 

Pedro II. 

 

1. DAS DEFINIÇÕES 

1.1 As características acadêmicas necessárias para a aprovação de uma tese ou dissertação são 

diferentes daquelas impostas a um livro. As teses e dissertações dirigem-se a um público específico e 

seguem normas estabelecidas pelas instituições em que foram produzidas. O livro acadêmico, por 

sua vez, dirige-se a um público mais amplo, que inclui tanto o leitor especializado quanto o não 

especializado no tema. 

1.2 Um livro oriundo de uma tese ou dissertação não deve ser uma cópia fiel de seu conteúdo original, 

pois o formato do livro exige alterações em sua estrutura e conteúdo. Deste modo, o texto precisa 

ser reelaborado formal, teórica e linguisticamente, de forma a aproximá-lo o máximo possível de um 

público mais amplo, podendo ter partes ou seções reduzidas ou ampliadas. 

1.3 Considera-se autor da tese ou da dissertação o egresso de um programa de pós-graduação.  

1.4 O orientador não é considerado coautor, visto que, de acordo com a Lei 9610/1998, não se considera 

coautor quem auxiliou o autor na produção da obra literária, artística ou científica, revendo-a, 

atualizando-a, bem como fiscalizando ou dirigindo sua edição ou apresentação por qualquer meio. O 

orientador não redige o conteúdo e a substância do trabalho.  

 

2. DOS OBJETIVOS 

2.1 A presente Chamada tem por objetivo selecionar e publicar dez títulos provenientes da adaptação de 

teses ou dissertações defendidas até março de 2018, por servidores efetivos do Colégio Pedro II, nas 

diversas áreas do conhecimento. 

2.2 Serão publicadas teses ou dissertações defendidas em Programas reconhecidos pela CAPES. 

2.3 Para teses ou dissertações defendidas em instituições estrangeiras, exigir-se-á a comprovação de 

revalidação do título de pós-graduação stricto sensu por universidade brasileira. 

 

3. DA PUBLICAÇÃO 

3.1 A tese ou dissertação deverá ter sua estrutura e linguagem acadêmicas devidamente adaptadas para 

publicação em livro eletrônico, e ser apresentada com os textos já revisados, conforme 

recomendações do Anexo IV.  

3.2 Cada título constituirá um livro eletrônico a ser publicado. 

3.3 Os livros serão disponibilizados em formato digital e irão compor a Coleção Teses e Dissertações da 

Imperial Editora do Colégio Pedro II. 

3.4 O Colégio Pedro II providenciará os registros (ISBN) na Biblioteca Nacional. 



 

 

4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS 

4.1 Poderão submeter propostas de livros para publicação, os servidores efetivos do Colégio Pedro II, 

doravante denominados Autores.  

4.2 Cada autor poderá submeter apenas uma proposta. 

4.3 As propostas deverão ser entregues no Protocolo Geral, das 9 às 17h, no período definido no 

cronograma desta Chamada. 

4.4 No ato de inscrição, o proponente deverá entregar: 

a) Formulário de Inscrição (Anexo I) 

b) Autorização para publicação (Anexo II) 

c) Termo de Cessão do Direito para Uso de Imagem (Anexo III). 

d) Cópia da ata de defesa do trabalho acadêmico ou documento oficial equivalente que vincule a tese 

ou dissertação ao programa de pós-graduação. 

4.5 Não serão aceitas propostas que: 

a) não contiverem toda a documentação; 

b) apresentarem documentação fora do formato exigido. 

4.6 As propostas enviadas não devem possuir conteúdos que: 

a) contenham dados ou informações que constituam ou possam constituir crime ou contravenção 

penal; 

b) possam ser entendidos como incitação à prática de crimes ou contravenções penais); 

c) constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões; 

d) contenham dados ou informações racistas ou discriminatórias de qualquer natureza; 

e) violem qualquer lei ou sejam antiéticos. 

4.7 O autor somente enviará o texto após a aprovação nesta fase. 

 

5. DA SELEÇÃO DAS PROPOSTAS 

5.1 O Comitê Editorial da Imperial Editora irá analisar e selecionar as obras para publicação, de acordo 

com os seguintes critérios: 

a) relevância temática para a Educação Básica, formação de professores ou gestão pública; 

b) atemporalidade ou atualidade do tema;  

c) caráter inovador; 

d) clareza e objetividade; 

e) possibilidade de aplicação na Educação Básica, formação de professores ou gestão do Colégio 

Pedro II. 

5.2 Cada um dos critérios terá uma pontuação variando de 0 a 10. 

5.3 As propostas serão classificas em ordem decrescente de pontuação. 

5.4 Em caso de empate será selecionada a proposta do servidor com maior tempo de serviço no Colégio 

Pedro II. 

5.5 As obras selecionadas serão submetidas à avaliação cega por membros do Conselho Científico da 

Imperial Editora. 

5.6 Os livros não recomendados para publicação por dois ou mais conselheiros científicos, serão 

desclassificados desta Chamada Interna. 

5.7 Em caso de desclassificação, será feita uma reclassificação sem alteração das demais etapas do 

cronograma desta Chamada.  

 

 

 



 

6. DA FORMATAÇÃO DO TEXTO 

6.1 O Autor cuja proposta for selecionada deverá submeter seu texto adaptado através do Portal Espiral, 

conforme instruções do Anexo V, no prazo estabelecido no cronograma desta Chamada. 

6.2 As obras selecionadas deverão estar formatadas em padrão compatível com livros eletrônicos e 

conter de 80 a 100 páginas. 

6.3 As obras selecionadas deverão: 

a) ser escritas em Língua Portuguesa, seguindo as normas da ABNT; 

b) ter as páginas numeradas e estar dentro do quantitativo definido no item 6.2; 

c) estar em formato .doc ou .docx, com fonte Times New Roman tamanho 12, espaçamento 1,5; 

d) ser enviados sem qualquer identificação no arquivo .doc ou .docx. 

6.4 Caso o texto tenha imagens ou informações cujo direito autoral não pertença ao autor, é de 

responsabilidade do mesmo providenciar e enviar as devidas autorizações, por escrito, até cinco dias 

após o envio do texto. 

6.5 Caso o livro tenha fotos de pessoas, é de responsabilidade do autor anexar à proposta o Termo de 

Cessão do Direito para Uso de Imagem (Anexo III) assinado pela pessoa representada na imagem ou 

por seu responsável. 

6.6 As imagens (fotos e ilustrações), quando utilizadas, deverão ser referenciadas no texto e 

acompanhadas do devido cabeçalho. Além disso, deverão estar com resolução acima de 200 dpi e ser 

submetidas ao Portal Espiral em arquivo separado (cada uma), em formato .jpeg ou .png. 

6.7 Será disponibilizado, juntamente com a Chamada, um arquivo em Word com o template do e-book, 

que deverá ser usado como modelo pelo autor. 

 

7. DOS DIREITOS E RESPONSABILIDADE DOS AUTORES  

7.1 As informações apresentadas nos textos são de responsabilidade exclusiva de seu Autor.  

7.2 A submissão do texto implica em autorização para sua publicação integral, sem qualquer ônus ao 

Colégio Pedro II.  

  

8. DO CRONOGRAMA 

Atividade Período 

Lançamento da Chamada  21/05/2018 

Submissão de propostas  21/05 a 08/06/2018  

Análise das propostas  11/06 a 29/06/2018 

Resultado das propostas selecionadas  02/07/2018 

Interposição de recursos  03 e 04/07/2018 

Resultado dos recursos 05/07/2018 

Resultado final 05/07/2018 

Submissão dos textos completos 12/07 a 14/09/2018 

Lançamento dezembro/2018 

 

9. DA IMPUGNAÇÃO DA CHAMADA INTERNA 

9.1    Qualquer pessoa poderá impugnar os termos da presente Chamada até o segundo dia útil anterior 

ao prazo final estabelecido para recebimento das propostas.  

9.2    Não terão efeito de recurso as impugnações feitas por aqueles que em tendo aceitado sem objeção, 

venham apontar, posteriormente ao julgamento, eventuais falhas ou imperfeições. 

 

10. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

10.1 Os livros publicados não serão comercializados, em hipótese alguma. 



 

10.2 Os livros passarão por revisão gramatical e de normatização, sendo permitido aos revisores 

efetuarem correções necessárias, antes da publicação. 

10.3 O número de títulos a serem publicados nesta Chamada Interna, poderá ser ampliado dependendo 

da expansão da capacidade técnica da Imperial Editora do Colégio Pedro II. 

10.4 A submissão de propostas implicará a tácita aceitação das condições estabelecidas nesta Chamada, 

das quais o proponente não poderá alegar desconhecimento. 

10.5 A qualquer tempo, esta Chamada poderá ser revogada ou anulada, no todo ou em parte, por motivo 

de interesse público, sem que isso implique direito a indenização de qualquer natureza. 

10.6 Caberá ao Reitor resolver os casos omissos e as situações não previstas, ouvida a Pró-Reitora de Pós-

Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura.  

10.7 Informações adicionais poderão ser obtidas na Imperial Editora presencialmente ou pelo e-mail 

imperialeditora@cp2.g12.br. 

 

Rio de Janeiro, 21 de maio de 2018. 

 
MARCIA MARTINS DE OLIVEIRA 

Pró-Reitora de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura  



 

 

 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO I  

FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO 

(Chamada Interna n° 22/2018 – PROPGPEC - Apoio à Publicação de Teses e Dissertações) 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO AUTOR 

Nome   

Departamento  SIAPE  

Telefone Fixo  Celular  

E-mail  

Programa de pós-graduação ao 
qual o texto está vinculado 

 

 
2. DADOS DO TEXTO 

Título 

 

 

Área(s) de conhecimento envolvida(s) Palavras-chave (três, no mínimo) 

  

 

Justificativa para a publicação (atualidade, relevância do tema, etc.) 

 

 

Resumo (até 250 palavras)  

 

 



 

Objetivos 

 

 

Metodologia (campo, sujeitos, método e período de realização da pesquisa) 

 

 

Principais achados e contribuições da pesquisa 

 

 
 

Rio de Janeiro, ____de _________________de 2018.  
 
 
 

________________________________________ 
Assinatura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 
 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 
COLÉGIO PEDRO II 

 PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA, EXTENSÃO E CULTURA 

 

ANEXO II  

 MODELO DE AUTORIZAÇÃO PARA PUBLICAÇÃO 

 (Chamada Interna n° 22/2018 – PROPGPEC - Apoio à Publicação de Teses e Dissertações) 

 

Eu, _____________________________________________________________________________, 

nacionalidade ______________________, estado civil _______________, portador da Cédula de Identidade 

nº ____________________, CPF nº ____________________, residente na 

_______________________________________________________________________, nº ______, Bairro 

___________________, Cidade ___________________________________, RJ, CEP ___________,  venho, 

por meio desta, AUTORIZAR a Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura do Colégio 

Pedro II (PROPGPEC), situada no Campo de São Cristóvão, nº 177, Bairro São Cristóvão, CEP 20921-903, Rio 

de Janeiro, RJ, a publicar a obra 

“________________________________________________________________________________ ”, da 

qual dispenso qualquer tipo de remuneração ou contraprestação econômica.  

Declaro, para os devidos fins, sob as responsabilidades civil e criminal da legislação vigente, que sou 

o único autor da obra. Declaro, ainda, que o texto é INÉDITO e sua publicação não se encontra pendente 

em outro local e, assumo o compromisso de não submetê-lo a outra fonte até que seja dado parecer final 

da Comissão Organizadora.  

Esta publicação adotará a licença Creative Commons do tipo Atribuição - Uso não comercial-

Compartilhamento pela mesma licença, também conhecida por CC-BY-NC-AS, que estabelece as seguintes 

regras:  
 

“Esta licença permite que outros remixem, adaptem e criem a partir do seu trabalho para fins não 
comerciais, desde que atribuam a você o devido crédito e que licenciem as novas criações sob termos 
idênticos”. (disponível em: https://br.creativecommons.org/licencas/. Acesso em 01 ago. 2016)  
 

BY - Se você alterar, transformar ou criar outra obra a partir de uma obra Share Alike (Originária) você deve 
creditar o autor original na atribuição.  
NC - Essa obra não poderá ser usada para fins comerciais.  
AS - Caso seja alterada, transformada ou criada outra obra a partir dessa, só poderá distribuir a obra 
derivada sob a mesma licença da obra original ou sob licença idêntica.  
 
 

Rio de Janeiro, ____de _______________________de 2018.  
 
 

__________________________________________________ 
Assinatura 
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ANEXO III  

TERMO DE CESSÃO DO DIREITO PARA USO DE IMAGEM 

 (Chamada Interna n° 22/2018 – PROPGPEC - Apoio à Publicação de Teses e Dissertações) 

 
Eu_______________________________________________________________________, 

CPF____________________, RG_______________________,  AUTORIZO, através do presente termo, a 

publicação de minha imagem na obra intitulada ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________, de autoria de 

________________________________________ sem quaisquer ônus financeiros a nenhuma das partes. 

Ao mesmo tempo, libero a utilização das fotos e/ou depoimentos para fins científicos e de 

estudos (livros, artigos, slides e transparências), em favor do autor, acima especificado, obedecendo ao que 

está previsto nas Leis que resguardam os direitos das crianças e adolescentes (Estatuto da Criança e do 

Adolescente – ECA, Lei nº 8.069/ 1990), dos idosos (Estatuto do Idoso, Lei n° 10.741/2003) e das pessoas 

com deficiência (Decreto nº 3.298/1999, alterado pelo Decreto nº 5.296/2004). 

 

Rio de Janeiro, _______ de ___________________ de 2018. 

 

 

Cedente ou Responsável Legal 
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ANEXO IV 

RECOMENDAÇÕES PARA A ADAPTAÇÃO DE TESES E DISSERTAÇÕES  

(Chamada Interna n° 22/2018 – PROPGPEC - Apoio à Publicação de Teses e Dissertações) 

 

As teses e dissertações são dirigidas a um público específico, enquanto os livros dirigem-se a um 

público mais amplo. Por isso, são necessárias certas modificações nos textos para que se adaptem ao 

modelo de livro. Essas modificações incluem tanto reduções quanto complementações para que o livro 

contenha um número de páginas compatível ao que é necessário comunicar.  

O livro deve se iniciar com uma apresentação informando a origem do estudo, os referencias teóricos 

adotados e o modo como o volume está estruturado. A estrutura de estudos acadêmicos contendo 

Introdução, Metodologia, Considerações Finais, etc. devem ser modificados, adotando-se títulos e 

subtítulos objetivos, curtos e diretos. 

1. Os textos introdutórios e conclusivos devem ser reescritos, apresentando: objetivo, importância e 

abrangência da obra à área a que se destina, bem como descrição detalhada de seu conteúdo. Nos 

livros, os capítulos não precisam sempre anunciar o que vai ser discutido nem terminar resumindo 

o que foi discutido; 

2. A linguagem adotada deve ser clara e objetiva. Os itens e capítulos característicos do trabalho 

acadêmico e que implicam repetição de informações devem ser eliminados; 

3. Termos técnicos específicos e jargões de determinada área devem ser brevemente explicados (à 

parte, em notas de rodapé, por exemplo, ou em uma breve formulação textual) assim que 

aparecerem pela primeira vez, notadamente se forem incomuns ou derem margem a diferentes 

acepções; 

4. A necessidade das figuras, fotografias e ilustrações utilizadas deve ser reavaliada; 

5. As informações sobre a metodologia adotada devem ser reformuladas, adaptadas e reescritas, se 

necessário; 

6. Algumas informações podem necessitar ser atualizadas antes da submissão dos originais. 

Além disso, algumas marcas consideradas típicas de teses e dissertações são dispensáveis em livros e 

podem ser suprimidas, tais como: 

1. Título extenso. O título do livro deve expressar claramente o conteúdo do estudo, mas não precisa 

ser o mesmo da dissertação ou tese. Deve ser curto e, se possível, sem subtítulo; 

2. O capítulo teórico, o qual situa a pesquisa na literatura existente, deve ser escrito com linguagem 

objetiva, podendo ser incorporado à Introdução, em alguns casos; 

3. Excesso de referências e de notas de rodapé, que interrompem o fluxo de leitura. Devem ser 

mantidas apenas as referências realmente pertinentes, necessárias e utilizadas no texto. Quanto 

aos rodapés, devem conter apenas notas explicativas, dados adicionais ao corpo do texto; 

4. As referências ao projeto acadêmico, tais como: “esta tese tem como objetivo mostrar..." ou "a 

conclusão desta dissertação..."; 

5. Os apêndices e anexos de pouca importância para o público geral; 

6. Os agradecimentos devem ser eliminados ou adaptados ao novo formato.  
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ANEXO V  

INSTRUÇÕES PARA SUBMISSÃO DE TEXTO NO PORTAL ESPIRAL 

(Chamada Interna n° 22/2018 – PROPGPEC - Apoio à Publicação de Teses e Dissertações) 

 
1. CADASTRO NO PORTAL ESPIRAL 

1.1 Entrar no endereço do Portal Espiral: http://cp2.g12.br/ojs/ em qualquer navegador.  
1.2 Clicar na opção “CADASTRAR” em Submissão de Teses e Dissertações para publicação. 

 

 
Figura 1 - Tela inicial do Portal Espiral. 

 
1.3 Na tela de Cadastro, preencher todos os dados solicitados, conforme orientações na tela. Os campos 

com asteriscos (*) são obrigatórios. 
IMPORTANTE: Em “Cadastrar como”, selecionar a opção “Autor: Pode submeter à revista.” 

1.4 Depois de preenchidos todos os dados, clicar em “Cadastrar”. 
 

http://cp2.g12.br/ojs/


 

 
Figura 2 - Tela de cadastro. 

 
 
 
1.5 Após o cadastro, abrirá a tela de Submissão de Artigos. 

OBSERVAÇÃO: Pode-se abrir essa tela, fazendo o login no sistema também. 
1.6 Para iniciar uma nova submissão, clicar em “Autor”. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

2. SUBMISSÃO DE TEXTO NO PORTAL ESPIRAL 
2.1 Ao fazer login no Portal, é aberta a página “SUBMISSÕES ATIVAS”.  
2.2 Em “INICIAR NOVA SUBMISSÃO”, acessar o link “CLIQUE AQUI” para iniciar os cinco passos do 

processo de submissão. A submissão no Portal é realizada em 5 passos.  
 

 
Figura 3 - Página de submissões ativas. 

 

 
2.3 No Passo 1, “INICIAR SUBMISSÃO”, certificar-se de cumprir todas as condições para submissão e 

assinalá-las.  
Pode-se deixar comentários para o editor e, em seguida, clicar em “Salvar e continuar”. 
 
LEMBRANDO: Caso o texto tenha imagens ou informações cujo direito autoral não pertença ao 

autor, é de responsabilidade do mesmo providenciar e enviar as devidas autorizações, por escrito, 

quando da entrega da proposta de publicação (no ato de inscrição). 

Caso o texto tenha imagens produzidas pelo autor, cujo conteúdo retrate figuras humanas, é de 

responsabilidade do autor anexar à proposta o Termo de Cessão do Direito para Uso de Imagem 

(Anexo III) assinado pela pessoa representada na imagem ou por seu responsável (no ato de 

inscrição). 

As imagens (fotos e ilustrações), quando utilizadas, deverão ser referenciadas no texto e 

acompanhadas do devido cabeçalho e referência bibliográfica. Além disso, deverão estar com 

resolução acima de 200 dpi e ser submetidas ao Portal em arquivo separado, em formato .jpeg ou 

.png (na submissão do texto ao Portal). 

 
 



 

 
Figura 4 - Passo 1 da submissão. 

 
 
2.4 No Passo 2, “TRANSFERÊNCIA DO MANUSCRITO”, transferir o documento em formato Word (.doc ou 

.docx), para isso, basta procurá-lo em seu computador, clicando em “Escolher arquivo” e depois 
“Transferir” e “Salvar e continuar”.  
 

 
Figura 5 - Passo 2 da submissão. 

 
 
 

 
 
 

 



 

2.5 Após o documento ser transferido, este aparecerá em “ARQUIVO SUBMETIDO” e será renomeado 
pelo sistema, que também registrará o nome original, o tamanho, a data e a hora da transferência. 
Se for necessária a substituição do documento, basta transferir o novo em “Escolher arquivo”, 
seguindo os mesmos passos explicados anteriormente.  

2.6 Clicar em “Salvar e continuar” para prosseguir.  
 

 
Figura 6 - Arquivo submetido. 

 

 
2.7 No Passo 3, “METADADOS DA SUBMISSÃO (INDEXAÇÃO)”, preencher os campos solicitados, 

atentando-se para os marcados com (*), que são obrigatórios. Clicar em “Salvar e continuar”.  
 



 

 
Figura 7 - Passo 3 da submissão. 

 
2.8 No Passo 4, “TRANSFERÊNCIA DE DOCUMENTOS SUPLEMENTARES”, devem ser adicionados os 

documentos suplementares ao principal.  
IMPORTANTE: Caso o texto possua imagens (fotos ou ilustrações), o arquivo separado de cada 
imagem deverá ser adicionado nesta etapa, em formato .jpeg ou .png, com resolução mínima de 200 
dpi. Basta clicar em “Escolher arquivo” e, após selecionar o documento em seu computador, 
“Transferir”. 

 
 



 

 
Figura 8 - Passo 4 da submissão. 

 

2.9 Ao transferir o documento suplementar, abrirá a página “PASSO 4A. INCLUIR DOCUMENTO 
SUPLEMENTAR”. Preencher apenas o título com a legenda da imagem e clicar em “Salvar e 
continuar”.  

 

 
Figura 9 - Passo 4A da submissão. 



 

 
2.10 Conferir o arquivo que foi transferido e clicar em “Salvar e continuar” ou repetir este procedimento 

para cada imagem utilizada no texto.  
 

 
Figura 10 - Conferência do documento suplementar. 

 
2.11 Finalmente, no Passo 5, deve-se confirmar a submissão.  

Observar que, no menu superior da tela, pode-se retornar a qualquer uma das etapas anteriores: “1 
–Início”, “2 – Transferência do Manuscrito”, “3 – Inclusão de Metadados” e “4 – Transferência de 
Documentos Suplementares”. Se necessário, retorne para uma dessas etapas e corrija as 
informações que precisar. Atentar para os documentos que estão sendo submetidos ao sistema em 
“RESUMO DE DOCUMENTOS”.  
Conferidas todas as informações de submissão, clicar em “Concluir submissão”.  
IMPORTANTE: Após a confirmação, não é possível alterar o arquivo submetido. 

 
 

 
Figura 11 - Passo 5 da submissão. 

 
2.12 Ao ser concluída, o sistema apresenta uma mensagem de conclusão de submissão e o autor receberá 

um e-mail de confirmação.  
 

 
Figura 12 - Submissão concluída. 

 
 


