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UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO  

EDITORA DA UNIVERSIDADE DE PERNAMBUCO 

ASSESSORIA DE RELAÇÕES INTERNACIONAIS  

PRÓ-REITORIA DE PÓS-GRADUAÇÃO, PESQUISA E INOVAÇÃO 

 

Iº Prêmio de Teses e Dissertações da UPE 

 A Editora da Universidade de Pernambuco – EDUPE e a Assessoria de 

Relações Internacionais da Universidade de Pernambuco tornam público à 

comunidade acadêmica a chamada para o Iº Prêmio de Teses e Dissertações da 

UPE, com o objetivo de publicação de livros em formato e-book, resultado de 

trabalhos defendidos nos Programas de Pós-graduação desta universidade entre os 

dias 02 de janeiro de 2018 e 12 de junho de 2019. 

 

Objetivos 

Estimular a produção científica dos Programas de Pós-graduação stricto 

sensu, com a publicação de livros em formato e-book, resultado das pesquisas 

realizadas na Universidade de Pernambuco.  

 

Da seleção dos trabalhos 

I – Será selecionada uma tese ou dissertação por Programa de Pós-graduação stricto 

sensu defendida entre os dias 02 de janeiro de 2018 e 12 de junho de 2019 na 

Universidade de Pernambuco; 

II – A seleção será realizada por comissão de avaliação externa indicada pela 

coordenação do Programa de Pós-graduação stricto sensu interessado; 

III – A comissão de avaliação deverá ser composta por um docente interno do 

Programa de Pós-graduação stricto sensu e, no mínimo, dois docentes com título de 
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doutor, externos ao Programa de Pós-graduação e a Universidade de Pernambuco, 

especialistas na área de concentração da tese ou dissertação avaliada; 

IV – A indicação do trabalho a ser publicado deve ser realizada pela coordenação do 

Programa de Pós-graduação stricto sensu, referendada em ata da reunião do pleno; 

V – Para os Programas de Pós-graduação que possuem Mestrado e Doutorado, deve 

ser indicado apenas um trabalho, resultado das dissertações ou teses defendidas no 

período; 

VI – Não serão publicadas teses ou dissertações defendidas em outras instituições de 

Ensino Superior, mesmo que o seu autor tenha realizado pesquisas, período de 

estágio ou usado à estrutura da Universidade de Pernambuco para as suas 

investigações; 

VII – Identificada a necessidade, a Editora da Universidade de Pernambuco poderá 

submeter os trabalhos indicados pelos Programas de Pós-graduação a uma nova 

avaliação por comissão externa a Universidade de Pernambuco, constituída por no 

mínimo dois doutores, especialistas na área de concentração do trabalho. A 

coordenação da EDUPE também poderá submeter os trabalhos à avaliação do seu 

Conselho Editorial.  

 

Do formato de publicação 

I – A Editora da Universidade de Pernambuco publicará apenas um trabalho por 

Programa de Pós-graduação stricto sensu da Universidade de Pernambuco 

(Mestrado ou Doutorado); 

II – Após a seleção os autores devem inserir os trabalhos no formato específico para 

e-book, orientado no endereço eletrônico da Editora da Universidade de Pernambuco 

(www.edupe.com.br); 

III – Os trabalhos serão publicados apenas em formato e-book e disponibilizado na 

página da Editora da Universidade de Pernambuco; 

IV – Em nenhuma hipótese os trabalhos serão publicados com o nome do orientador, 

supervisor, docentes do Programa de Pós-graduação ou membros da banca; 

http://www.edupe.com.br/
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V – Não serão aceitas propostas que não cumpram com as determinações 

especificadas para a seleção dos trabalhos.  

 

Documentos necessários 

I – Ata de defesa com aprovação do trabalho defendido no Programa de Pós-

graduação stricto sensu; 

II – Ata de indicação da comissão de seleção dos trabalhos, com atendendo a 

composição indicada nesta chamada; 

II – Parecer da comissão de seleção, com a indicação de um trabalho a ser publicado 

em formato e-book; 

III – Ata do pleno do Programa de Pós-graduação referendando o resultado da 

comissão de seleção; 

IV - Ficha de proposta de publicação para a Editora da Universidade de Pernambuco 

(www.edupe.com.br); 

V – Arquivo em formato Word e PDF com a versão final da obra selecionado para 

publicação (o material deve ser enviado com as revisões gramaticais, ortográficas e 

das normas técnicas. Deve-se estruturar o material para o formato de livro, com texto 

de apresentação, prefácio, etc) de acordo com as normas da EDUPE; 

VI – O material dever ser encaminhado exclusivamente para o correio eletrônico da 

EDUPE (edupe@upe.br). Para melhor identificação, inserir o assunto como “Iº Prêmio 

de Teses e Dissertações da UPE”; 

VII – A Editora da Universidade de Pernambuco não aceitará indicações fora do prazo 

ou sem a apresentação de todos os documentos indicados. Os materiais enviados 

nestas condições serão desconsiderados.  

 

Cronograma 

 Todo o processo será conduzido a partir do cronograma estabelecido pela 

Editora da Universidade de Pernambuco e a Assessoria de Relações Internacionais. 

 

mailto:edupe@upe.br
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Cronograma 

Lançamento da chamada para o Iº Prêmio de Teses e 
Dissertações da UPE 

12 de junho de 2019 

Envio das propostas selecionadas pelos Programas de 
Pós-graduação à EDUPE 

01 de julho – 30 de agosto de 2019 
(Até 23h:59min) 

Apresentação do cronograma de publicação pela 
EDUPE 

30 de setembro de 2019 

    

Recife, 12 de junho de 2019. 

 

 

Prof. Dr. Carlos André Silva de Moura 
Coordenador da Editora da Universidade de Pernambuco 

 

 

 

 

 

Prof. Dr. Karl Schurster Veríssimo de Sousa Leão 
Assessor de Relações Internacionais da Universidade de Pernambuco 

Diretor Científico da Editora da Universidade de Pernambuco 
 

 

 

 


