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São Paulo, 31 de agosto de 2018.

EDITAL Nº 7/2018

CONCURSO PUBLIQUE SEU LIVRO ACADÊMICO!
PRORROGAÇÃO!

A PIMENTA COMUNICAÇÃO E PROJETOS CULTURAIS LTDA-ME, inscrita no CPNJ sob
número 17.033.353/0001-90 e Inscrição Estadual sob número 118.439.264.117, com sede na cidade
de São Paulo (SP), aqui denominado simplesmente PIMENTA CULTURAL, sob administração
da professora Dra. Patricia Bieging, estabelece e divulga as normas para o Edital do Concurso
Publique Seu Livro Acadêmico, sob número 7/2018.

1 DO OBJETO

1 . 1 Constitui-se objeto deste concurso a realização do “Concurso Publique Seu Livro
Acadêmico”, seleção e publicação de obras acadêmicas inéditas escritas em língua portuguesa
provenientes de pesquisas de mestrado, doutorado e pós-doutorado realizadas por estudantes das
universidades públicas e privadas do Brasil.

1.1.1 Por obras acadêmicas inéditas, para efeitos deste edital, entendem-se aquelas que não
tenham sido publicadas por outras editoras em formato de livro digital ou impresso, em sua
totalidade, mesmo que não possua número de registro na Agência Nacional do ISBN.

2 DO CONCURSO

2.1 O objetivo do “Concurso Publique Seu Livro Acadêmico” atende aos objetivos editoriais da
PIMENTA CULTURAL que visa facilitar o acesso e agilizar o processo de publicação científica
no país. A intenção é disseminar o conhecimento de forma ampla, fazendo com que estudantes,
professores e pesquisadores tenham acesso facilitado ao conteúdo produzido na academia e
obtenham visibilidade de seus trabalhos de pesquisa.

2.2 O presente Concurso compreende as seguintes etapas:

2.2.1 Inscrição dos Candidatos;
2.2.2 Habilitação do Candidato, de caráter eliminatório;

2.2.3 Divulgação dos nomes dos Candidatos habilitados ao Concurso no site da PIMENTA
CULTURAL: https://www.pimentacultural.com/
2.2.4 Convocação dos Membros do Comitê Editorial Científico de Avaliação de acordo com
as áreas do conhecimento inscritas no Concurso;

2.2.5 Avaliação das propostas enviadas pelos Candidatos;
2.2.6 Divulgação das propostas selecionadas;

2.2.7 Envio do voucher referente ao prêmio de cada Categoria aos Candidatos selecionados;
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2.2.8 Convite aos Candidatos selecionados para a publicação da obra.
3 DA PARTICIPAÇÃO

3.1 Poderão participar do presente Concurso Candidatos em nível de mestrado, doutorado e pós-
doutorado, além de mestres, doutores e pós-doutores.

3.1.1 A co-autoria é admitida no caso em que o orientador do Candidato é relacionado como
segundo autor da pesquisa, ou seja, da dissertação, da tese ou do relatório de pós-doutorado.

4 ÁREAS DE CONHECIMENTO DAS PROPOSTAS

4.1 Poderão participar do Concurso todas as Áreas de Conhecimento vinculadas aos Programas de
Pós-Graduação Stricto Sensu do Brasil.

5 DAS INSCRIÇÕES

5.1 As inscrições serão realizadas unicamente por meio eletrônico, no site da PIMENTA
CULTURAL, em: https://www.pimentacultural.com/concurso.

5.2 O período de inscrição inicia-se em 26 de maio de 2018 e encerra-se em 16 DE SETEMBRO
DE 2018 (PRORROGADO!).

5.3 As Categorias em que as Propostas poderão ser inscritas são:
5.3.1 Dissertação de Mestrado: em fase de qualificação e final;

5.3.2 Tese de Doutorado: em fase de qualificação e final;

5.3.3 Relatório de Pós-Doutorado.

5.4 Cada Candidato poderá se inscrever em apenas uma Categoria. Na hipótese de haver mais de
uma inscrição por Candidato todas serão inabilitadas. Em casos de inscrição de uma mesma
Proposta por Candidatos diferentes ambos serão inabilitados. Também serão inabilitadas inscrições
de Propostas não inéditas.

5.5 O Candidato deve preencher todos os itens do Formulário de Inscrição e inserir no sistema o
arquivo em formato PDF do trabalho finalizado com o qual pretende concorrer.

5.5.1 O texto deve ser inserido ao final do Formulário de Inscrição em formato PDF da
seguinte forma:

5.5.1.1 Formatação: manuscrito formatado em Word da seguinte forma: margens direita
e superior 2,5; margens esquerda e inferior 3,0; fonte Times New Roman 12;
espaçamento 1,5 entrelinhas; títulos e subtítulos em fonte 12 negrito em caixa alta
apenas na primeira letra;

5.5.1.2 Capa: padrão para dissertação e tese, contendo as seguintes informações:
universidade, programa de pós-graduação, área e linha de pesquisa, nome completo do
Candidato, nome do orientador, título e subtítulo (se houver) da pesquisa, cidade e ano
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da qualificação ou defesa;

5.5.1.3 Conteúdo: Resumo até 500 palavras, palavras-chave de 3 a 5, Introdução,
Procedimentos e Estratégias Metodológicas, capítulos com discussão dos aportes
teóricos, análise do objeto da pesquisa, considerações finais, referências (apenas as
utilizadas no texto).

5.5.1.4 Não inserir anexos ou apêndices ao final do texto. Caso os mesmos sejam
importantes para o entendimento do trabalho, devem estar relacionados no corpo do
texto ao longo da discussão apresentada.

5.5.1.5 Toda a formatação deve seguir as Normas da ABNT, inclusive, a relação das
Referências, atentando para o formato de cada item (livros, capítulos de livros, artigos,
anais, sites, etc.).

5.6 A extensão da proposta deve respeitar a Categoria na qual o Candidato está realizando a
inscrição, sendo:

5.6.1 Dissertação de Mestrado: até 120 páginas;

5.6.2 Tese de Doutorado: até 200 páginas;

5.6.3 Relatório de Pós-Doutorado: até 50 páginas.

5.7 Arquivo inserido sem conteúdo válido, ou vazio, será eliminado.

5.8 Fazem parte da inscrição do Candidato as seguintes etapas:

5.8.1 Preencher todos os campos do Formulário de Inscrição no site da PIMENTA
CULTURAL e anexar o texto completo e finalizado: www.pimentacultural.com/concurso

5.8.2 Curtir a Fanpage da PIMENTA CULTURAL no Facebook ou no Instagram;

5.8.3 Curtir a Postagem do “Concurso Publique Seu Livro Acadêmico”, disponível na
Fanpage da PIMENTA CULTURAL no Facebook ou no Instagram e Compartilhar a
Postagem na Linha do Tempo do Candidato em uma das redes sociais;

5.8.4 Linkar no campo Comentários da Postagem do “Concurso Publique Seu Livro
Acadêmico” na Fanpage da PIMENTA CULTURAL no Facebook ou no Instagram, 3 (três)
Amigos que sejam estudantes de mestrado, doutorado ou pós-doutorado ou, ainda, que sejam
mestres, doutores ou pós-doutores. 

5.8.4.1 A indicação dos Amigos pelo Candidato não inviabiliza que os próprios Amigos
participem deste Concurso.

5.9 O Candidato deve certificar-se de que todos os passos e regras deste Concurso estão atualizadas
e mantidas junto à PIMENTA CULTURAL até a concessão do prêmio.

5.10 A confirmação do envio da Proposta no site da PIMENTA CULTURAL caracteriza a inscrição
no Concurso.
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6 DA HOMOLOGAÇÃO

6.1 A PIMENTA CULTURAL homologará, por meio da análise do Cadastro realizado via
Formulário de Inscrição e do documento do texto da pesquisa anexado ao mesmo, a validade da
candidatura.

6.1.1 Os dados pessoais e o vínculo institucional informados no momento da inscrição
poderão ser verificados junto às secretarias dos cursos de Pós-Graduação, tendo como
objetivo a confirmação da situação discente do Candidato (curso em andamento ou
concluído).

6.1.2 Havendo divergência nas informações, o Candidato será eliminado.

7 DA SELEÇÃO

7.1 O Concurso contará com uma Comissão Editorial Científica Avaliadora para a seleção e escolha
dos trabalhos inscritos, a qual será nomeada pela PIMENTA CULTURAL. 

7.2 Para fins de avaliação das propostas, será montada uma Comissão Editorial Científica
Avaliadora, composta por membros das áreas de conhecimento as quais correspondem às propostas
enviadas pelos Candidatos.

7.3 As proposta serão avaliadas segundo os seguintes critérios:

7.3.1 Originalidade;
7.3.2 Clareza e objetividade;
7.3.3 Natureza do tema e clareza teórico-metodológica;
7.3.4 Contribuição da pesquisa para o avanço da ciência.

7.4 Serão automaticamente reprovadas propostas que apresentem caráter moralista, preconceituoso,
estereotipado ou discriminatório de qualquer natureza, bem como conteúdos que firam os direitos
humanos.

8 DO CRONOGRAMA

8.1 Inscrição: 26/05/2018 até 5/08/2018. PRORROGADO ATÉ 16 DE SETEMBRO DE 2018
8.2 Divulgação dos Candidatos (homologados e eliminados): 1/10/2018.
8.3 Avaliação das propostas: 2/10/2018 a 17/12/2018.
8.4 Resultado final do Concurso, contendo as propostas selecionadas: 21/12/2018.

9 DA PREMIAÇÃO

9.1 Os Candidatos vencedores nas Categorias abaixo relacionadas serão premiados com a
publicação totalmente gratuita do texto inscrito no Concurso em Livro Digital (formato PDF) com
atribuição de DOI (Digital Object Identifier) pela Instituição Crossref e com 5 (cinco) exemplares
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impressos da obra finalizada em formato brochura.
9.1.1 Livro impresso formato brochura: 14x21cm fechado, capa em supremo 250g com 4x0
cores, orelha 7x7cm, laminação bopp fosca (frente), miolo em offset 75g com 1x1 cores,
costurado, colado, refile, shirink individual.

9.2 Categorias a serem premiadas:
 9.2.1 Mestrado: uma dissertação em fase de qualificação ou final;

9.2.2 Doutorado: uma tese em fase de qualificação ou final;

9.2.3 Pós-doutorado: um relatório final.

9.3 Os Amigos “linkados” pelos Candidatos nas Postagens do “Concurso Publique Seu Livro
Acadêmico” na Fanpage da PIMENTA CULTURAL no Facebook ou no Instagram, vide item
5.8.4, receberão um voucher de 50% de desconto para publicação de um Livro Digital formato PDF
com atribuição de DOI pela instituição Crossref.

9.3.1 O voucher terá validade de 1 (um) ano para a publicação da pesquisa dos Amigos
indicados pelos Candidatos;

9.3.2 A publicação deverá, obrigatoriamente, ter cunho acadêmico e poderá admitir um co-
autor, desde que este tenha sido seu orientador na pesquisa a ser publicada;

9.3.3 A extensão das propostas de textos a serem publicadas pelos Amigos indicados deverão
seguir as mesmas normas dos Candidatos, vide item 5.6;

9.3.4 O formato das propostas a serem publicadas pelos Amigos indicados deverão atender ao
mesmo critério disposto aos Candidatos, vide item 5.5.1

9.3 A publicação dos trabalhos está prevista para acontecer até o final do ano de 2019. Após este
período, havendo algum contratempo por parte do Candidato, este Concurso perderá a validade.

10 DIREITOS AUTORAIS E LICENCIAMENTO DA OBRA FINALIZADA

10.1 A obra digital referenciada no presente Concurso será licenciada por uma Licença Creative
Commons: Atribuição – Uso Não Comercial – Não a Obras Derivadas (by-nc-nd). Os termos desta
licença estão disponíveis em: <http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/br/>. Qualquer
parte ou a totalidade do conteúdo da publicação pode ser reproduzida ou compartilhada, desde que
gratuitamente.

10.1.1 A obra digital referenciada no presente Concurso será distribuída gratuitamente e
ilimitadamente, tantas vezes quantas se fizerem necessárias, nas plataformas e redes de
compartilhamento de obras e documentos na web, podendo ser reproduzida e enviada na sua
íntegra por e-mail, disponibilizada em redes sociais ou por bibliotecas online universitárias
privadas ou públicas, bem como por quaisquer outras bibliotecas e plataformas que
distribuírem e disponibilizarem a obra de forma gratuita e com acesso ilimitado aos usuários.

10.1.2 A obra digital deste Concurso não tem fins lucrativos e, devido a isso, não poderá ser
vendida, gerando qualquer forma de lucro, em hipótese alguma por nenhuma das partes
envolvidas.
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10.2 A obra impressa referenciada no presente Concurso é protegida de acordo com o Direito
Autoral nos termos da Lei 9.610 de 19 de fevereiro de 1998 e da Constituição Federal de 1988.

11 DISPOSIÇÕES FINAIS

11.1 Os Direitos Autorais dos trabalhos inscritos neste Concurso são exclusivos de seus autores.

10.1.1 O Candidato está ciente de que a proposta enviada ao Concurso é de sua exclusiva
autoria e é uma obra inédita, com o que se responsabiliza por eventuais questionamentos
judiciais ou extrajudiciais em decorrência de sua divulgação.

11.2 Não serão fornecidos atestados, certificados ou certidões referente à participação dos
Candidatos neste concurso, bem como a sua classificação, notas ou resultado do processo de
avaliação da Comissão Editorial de Avaliação. Para tal fim, será publicada a lista de inscrições
homologadas no site da PIMENTA CULTURAL.

11.3 É de competência da PIMENTA CULTURAL a modificação e interpretação das regras do
presente Concurso, cabendo-lhe dirimir eventuais dúvidas no processo de realização deste
Concurso.

11.4 A PIMENTA CULTURAL reserva-se o direito de prorrogar este Concurso e modificar o
cronograma apresentado a seu critério, contudo, mantendo informados os Candidatos previamente
inscritos e divulgando novas datas em seu site.

PROFESSORA DRA. PATRICIA BIEGING
DIRETORA EXECUTIVA
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