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PUBLICAÇÃO DE E-BOOK 

EDITAL N. 01/2022 – APCA, João Pessoa, 01 de maio de 2022. 
 
 
A Diretoria da Academia Paraibana de Ciência da Administração - APCA, por meio 
da Comissão de Publicação e Produção Científica, torna público o processo de 
submissão de trabalhos/textos para publicação de e-Book pela APCA, de acordo 
com as disposições deste Edital. 
 
1 OBJETIVO 
 
O presente Edital tem por objetivo selecionar obra de caráter científico, cultural ou 
técnico de acadêmico (a) e membro da APCA. 
 
2 NORMAS DE PARTICIPAÇÃO 
 
2.1 Poderão encaminhar trabalhos/textos somente os(as) acadêmicos(as) 
adimplentes perante a APCA.  
 
2.2 A obra proposta deve ser apresentada como autoria individual ou em parceria 
com convidados. 
 
2.3 Os trabalhos submetidos a este edital devem ter sua estrutura e linguagem 
acadêmicas devidamente adaptadas para publicação em livro, assim como seus 
textos previamente revisados na Língua Portuguesa. Devem, portanto, ser 
apresentados SEM resumos, abstracts, agradecimentos, extensas descrições 
metodológicas e estatísticas, notas de rodapé desnecessárias ou quaisquer formas 
de interlocução com órgãos externos. 
 
2.3.1 Não serão aceitos arquivos anexados ao texto, em formato digital ou similar, 
que venham como encarte. 
 
2.4 Os trabalhos submetidos deverão atender às disposições previstas neste Edital e 
não possuir conteúdos que: 
 
a) incluam dados ou informações que possam constituir crime (ou contravenção 
penal) ou que possam ser entendidos como incitação à prática de crimes (ou 
contravenção penal); 
b) constituam ofensa à liberdade de crença e às religiões; 
c) incluam dados ou informações racistas ou discriminatórias; 
d) violem qualquer lei ou sejam antiéticos; 
e) tenham sido produzidos por terceiros, configurando plágio; 
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3 DA SUBMISSÃO 
 
3.1 As submissões das obras deverão ser realizadas no período de 01 de maio a 
31 de agosto de 2022. 
 
3.2 As submissões devem ser encaminhadas, por e-mail, para 
producaocientifica@apca.com.br  
 
3.3 Para ter certeza de que a Comissão recebeu o trabalho, o(a) acadêmico(a) 
deverá aguardar a confirmação de recebimento, por e-mail. 
 
3.4 A temática central dos e-books deverá contemplar a grande área da 
Administração/Gestão. 
 
3.5 Cada autor(a) poderá submeter apenas 1 (uma) obra, por edital; 
 
3.6 O trabalho a ser submetido não deverá ter sido publicado em periódico ou livro 
anteriormente. 
 
4 DA FORMATAÇÃO DOS TRABALHOS 
 
4.1 Os trabalhos deverão estar nos formatos DOC ou DOCX (Microsoft Word), fonte 
Times New Roman, tamanho 12, espaçamento 1,5 entre linhas, com margens de 2 
cm, padronizado de acordo com as normas da ABNT (NBR 10520/2002, NBR 
6023/2002, NBR 6024/2003, NBR 6027/2003), com, no mínimo, 50 laudas/páginas 
e, no máximo, 300 laudas/páginas. 
 
4.1.1 As propostas encaminhadas com os originais dos trabalhos em formato 
diferente do estipulado no item 4.1 serão devolvidas aos autores para adequações. 
 
4.2 Todas as ilustrações (figuras, fotografias, gráficos, mapas, diagramas etc.), 
devem constar no corpo do texto, devidamente acompanhadas de legenda e fonte 
em preto e branco. 
 
5 DA HOMOLOGAÇÃO DAS SUBMISSÕES 
 
5.1 Somente serão homologadas as submissões realizadas no período estabelecido 
neste edital e conforme os padrões por este definido. 
 
5.2 A homologação das submissões será divulgada até às 18h do dia 05 de 
setembro de 2022, no site da APCA e por e-mail para os(as) acadêmicos(as) que 
submeteram seus textos. 
 
5.3 Os trabalhos que forem devolvidos aos autores, deverão ser reencaminhados à 
Comissão de Publicação e Produção Científica até o dia 30 de setembro de 2022 
(prazo improrrogável). 
 
 
 



 
 

 
Fundada em 19 de julho de 2011 

6 DA SELEÇÃO 
 
6.1 Serão selecionados até três trabalhos que, avaliados pela Comissão de 
Publicação e Produção Científica da APCA, atendam aos requisitos estipulados por 
este Edital e estejam estritamente dentro da área de atuação da 
Administração/Gestão; 
 
6.2 Se algum(a) acadêmico(a) membro da Comissão de Publicação e Produção 
Científica quiser submeter algum trabalho, ele(ela) não poderá fazer parte da 
avaliação da sua própria obra, cabendo aos demais membros essa função; 
 
6.3 A seguir os critérios que serão utilizados na avaliação dos trabalhos e a sua 
pontuação correspondente: 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 

PONTUAÇÃO 

Relevância temática e potencial de impacto: contribuição da 
obra para o desenvolvimento científico cultural e reflexão crítica 
para a área da Administração/Gestão; 

4,0 

Originalidade: caráter inovador e qualidade da obra; 3,0 
Redação: organização, clareza, coerência e vocabulário adequado. 3,0 
Total: 10,0  
 
6.4 Após leitura e análise individual dos trabalhos por parte dos membros da 
Comissão de Publicação e Produção Científica, os 03 trabalhos melhores avaliados 
serão contemplados para serem publicados na modalidade e-Book. Em caso de 
empate caberá à Diretoria da APCA o desempate, com base nos seguintes critérios: 
 
CRITÉRIOS DE DESEMPATE 
 

I. Tendo dois ou mais candidatos com a mesma temática, será escolhido 
apenas 1, obedecendo a pontuação obtida nos critérios de avaliação. 

II. Para os casos de notas iguais e temáticas diferentes, se houver vaga, ambos 
serão contemplados. Se as notas forem iguais e as temáticas iguais, vale 
o critério I. 

III. Em caso de empate de notas, tendo sido considerado o critério II, e um dos 
candidatos já tenha publicado em edital anterior, dar-se-ia a vez ao que 
não tenha publicado ainda. 

IV. Tendo considerado o critério III e, mesmo assim, ainda houver empate, o 
tempo como acadêmico(a) da APCA será o critério de desempate. 

V. Tendo considerado o critério IV e ainda permanecendo o empate, o volume 
de livros já publicados na APCA pelo(a) candidato(a) será o critério de 
desempate. 
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7 DOS RESULTADOS 
 
7.1 A divulgação do resultado acontecerá até o dia 15 de outubro de 2022, no site da 
APCA e por e-mail para os(as) acadêmicos(as) que submeteram suas obras. 
 
8 DA PUBLICAÇÃO 
 
8.1 Caberá à APCA os custos pelo registro do ISBN e da ficha catalográfica de cada 
e-book selecionado para publicação. 
 
8.2 A publicação acontecerá no prazo de 03 (três) a 06 (seis) meses após a 
divulgação do resultado. 
 
8.2.1 Esse prazo poderá ser ampliado por necessidade do processo editorial. 

 
8.3 Não haverá tiragem física, ou seja, a publicação será exclusivamente na 
modalidade e-Book. 
 
8.4 O(a) autor(a) e o(a) coautor(a) (se houver) deverão assinar contrato de cessão 
de direitos autorais, que será encaminhado após a formatação final do e-Book (até o 
dia 15 de dezembro de 2022). 
 
8.5 O e-Book não será vendido e estará disponível para downloads, gratuitamente, 
através do site da APCA. 

 
9 DO CRONOGRAMA 
 
Etapa Período 
Lançamento do edital 01 de maio de 2022 
Submissão de propostas 01 de maio a 31 de agosto de 2022 
Homologação das submissões 05 de setembro de 2022 
Período para ajustes 05 a 30 de setembro de 2022 
Divulgação do resultado final 15 de outubro de 2022 
Contrato entre o(a) autor(a) e a APCA 15 de outubro a 15 de dezembro de 2022 
Previsão de publicação até março de 2023 (podendo acontecer 

antes desta data) 
 
10 DISPOSIÇÕES FINAIS  
 
10.1 Informações adicionais e esclarecimentos acerca deste processo de seleção 
poderão ser solicitados pelo e-mail: producaocientifica@apca.com.br. 
 
10.2 A submissão de uma obra implica a aceitação das normas estabelecidas no 
presente edital. 
 
10.3 Serão automaticamente desclassificados e excluídos do processo seletivo 
obras que contenham declarações ou documentos falsos e que não atendam os 
critérios das normas estabelecidos por este edital. 
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10.4 Os casos omissos ou duvidosos e as situações não previstas no presente edital 
serão analisados e resolvidos pela Comissão de Publicação e Produção Científica 
da APCA. 
 
 

Acad. Luciana Ribeiro Rabay Butcher 
Cadeira 19 - Presidente da APCA

Acad. Luciane Albuquerque Sá de Souza 
Cadeira 9 – Vice-Presidente da APCA e Coordenadora da 

Comissão de Publicação e Produção Científica 


