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NOTA TÉCNICA

Por meio desta nota técnica, importa informar à comunidade acadêmica os
seguintes aspectos:

1 – O livro eletrônico (e-book) é uma tendência global de comunicação e divulgação
científica. E, como tal, os órgãos nacionais de fomento e avaliação, como a CAPES,
atribuem ao livro eletrônico mesmo valor (pontuação) atribuída ao livro físico
convencional. Essa tendência se consolidou ainda mais com a eclosão da síndrome
respiratória aguda grave covid-19;
2 – Embora, como é sobejamente conhecido, a maior pontuação, para efeitos de
produção acadêmica e intelectual, seja atribuída aos periódicos (revistas
científicas), os livros continuam sendo importantes para a totalidade da pontuação
e composição da nota dos programas de pós-graduação. Conforme assinala as
diretrizes e as propostas de recomendação do novo Qualis Livros Capes
(https://www.capes.gov.br/images/novo_portal/documentos/DAV/avaliacao/12
062019_Proposta-de-Classifica%C3%A7%C3%A3o-de-Livros_GT-QualisLivro.pdf),
dependendo da ficha de avaliação de cada área, a pontuação atribuída ao livro é
bastante significativa, e pode, com efeito, impactar e contribuir muito para a
atribuição da nota final do programa de pós-graduação;
3 – Em razão da natureza dos recursos, as propostas de livros devem se enquadrar
em uma das 10 dimensões definidas no edital;
4 – Também em razão da natureza dos recursos e dos prazos para execução dos
mesmos, os (as) proponentes dispõem de 62 dias corridos (dois meses) para enviar
as propostas originais;

5 – Provisoriamente, a Edufal utilizará o Sistema de Editoração de Revistas
Eletrônicas – SEER-Ufal, com o qual a maioria dos (as) pesquisadores já está
inteiramente familiarizado (as). Nos próximos editais e para o atendimento de
propostas apresentadas em fluxo contínuo, a Edufal utilizará o Open Monograph
Press (OMP), sistema de gerenciamento de publicação de livros.
6 – As dúvidas devem ser encaminhadas
atendimento.edufal.ufal@edufal.ufal.br
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