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Após homologação do resultado final do Edital DPI/DPG n.º 02/2017, de publicação de 

livros resultantes de pesquisas científicas, tecnológicas e de inovação no âmbito da graduação, 

pós-graduação e extensão, os Decanatos de Pesquisa e Inovação (DPI) e de Pós-Graduação 

(DPG) tornam públicas as próximas etapas que devem ser cumpridas pelos autores das obras 

selecionadas. 

1) Os autores, TODOS ELES, devem adequar as obras às normas estabelecidas no edital 

ATÉ o dia 30/03/2018, IMPRETERIVELMENTE. Serão encaminhados, individualmente, 

por e-mail e pelo SEI, os comentários feitos em cada obra pelos pareceristas ad hoc e 

pelos da Editora. As normas editoriais da Editora estão disponíveis no site do DPI 

(http://dpi.unb.br/images//Edital-2017/Edital_02/Normas-Editoriais-EDU.pdf). 

2) Os autores devem entregar em mãos, na Editora, o pendrive com a obra revisada EM 

FORMATO WORD, contendo também o arquivo com as imagens em separado e mais 

quaisquer outras exigências que estejam nas normas do edital, conforme o tipo de 

obra submetida. A editora poderá receber as obras de segunda a sexta, das 10h às 

17h, na sua sede (Setor Comercial Sul - Quadra 2, Bloco C, nº 78, Edifício Ok - 2º 

Andar). A pessoa responsável por receber as obras chama-se Luciana Galvão. 

3) O contato com os autores, para fins de assinatura do contrato, será feito ÚNICA E 

EXCLUSIVAMENTE PELA EDITORA. Os autores devem aguardar a chamada da Editora. 

É inócuo entrar em contato para saber como está o processo de publicação o livro, 

porque a Editora seguirá a planilha de produção por ela estabelecida. 

 

Brasília, 18 de dezembro de 2017. 
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