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EDITAL N.º 04/2021
CHAMADA INTERNA PARA PUBLICAÇÃO DE LIVROS
1. Considerando que o PPGEFHC recebeu recursos do PROAP e, em virtude da pandemia, não os usará
para as demandas habituais, como pagamento de passagens aéreas e diárias para membros de bancas
examinadoras de mestrado e doutorado, e com a intenção de incentivar publicações qualificadas das/os
suas/seus docentes e estudantes, o Colegiado do PPGEFHC faz esta Chamada Interna para Publicação de
Livros.
2. Utilizando os serviços da Editora da UFBA (EDUFBA), o PPGEFHC pretende financiar a publicação de
livros impressos e/ou e-books nas seguintes categorias:
(a) monografias de docentes do PPGEFHC;
(b) coletâneas organizadas por docentes do PPGEFHC que reúnam, no mínimo, a contribuição de 70% de
autoras/es externas/os ao programa;
(c) traduções de obra de grande relevância filosófica realizada por docentes ou discentes (com supervisão
de docente) do PPGEFHC;
(d) teses defendidas no PPGEFHC, homologadas pelo Colegiado até a data final da inscrição (dando
prioridade para teses que tenham recebido prêmios ou menções honrosas pela CAPES ou por outras
entidades nacionais ou internacionais); e
(e) outras (a serem avaliadas pelo Colegiado).
3. Para habilitar-se à publicação nas categorias (a), (b) e (c), as/os docentes deverão apresentar uma
proposta formal ao Colegiado do PPGEFHC até o dia 15 de novembro de 2021. Essa proposta deve conter
uma descrição detalhada da publicação pretendida com no mínimo 500 e no máximo 1.500 palavras.
4. Para habilitar-se à publicação na categoria (d), as/os egressas/os deverão apresentar uma proposta
formal ao Colegiado do PPGEFHC até o dia 15 de dezembro de 2021. Essa proposta deve ser
acompanhada do link para a tese no Repositório Institucional da UFBA, de uma descrição, com no mínimo
500 e no máximo 1500 palavras, de como pretende realizar a adequação da tese para o formato de livro e,
se for o caso, de comprovante de premiação, menção honrosa ou outras formas de distinção e
reconhecimento do trabalho.
5. As propostas que se enquadrem na categoria (e) devem apresentar ao Colegiado do PPGEFHC até o
dia 15 de novembro de 2021 uma justificativa para a modalidade de publicação pretendida, acompanhada
de sua descrição detalhada com no mínimo 500 e no máximo 1.500 palavras.
6. As propostas devem ser enviadas por meio da ficha em https://bit.ly/Edital042021ppgefhc e serão
avaliadas por uma Comissão designada pelo Colegiado do PPGEFHC, constituída por dois membros
externos ao Programa e por um membro interno ao Programa que não tenha apresentado proposta. Os
critérios de avaliação das propostas serão estabelecidos pela Comissão, considerando as especificidades
das categorias descritas na presente chamada.
7. Os casos omissos serão tratados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e
História das Ciências.
Aprovado pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em Ensino, Filosofia e História das Ciências em 24 de
setembro de 2021.
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