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CHAMADA PÚBLICA - EDITAL Nº 07/2018 
 

Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista torna pública a divulgação: 

 

Edital Nº 07/2018 - Chamada para publicação de livro impresso e e-book sobre a temática “FUTURO 

DAS CIDADES: PERSPECTIVAS E DESAFIOS DA POLÍTICAS PÚBLICAS URBANAS” 

 

A obra será organizada pela ANAP – Associação Amigos da Natureza da Alta Paulista. 

 

E-BOOK  

 

E-book terá a mesma formatação do livro impresso, sendo a capa e miolo editado em 4x4 cores 

(colorido) e será publicado no formato de PDF e será disponibilizado para download gratuito na Biblioteca 

Virtual da ANAP: https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/  

 

LIVRO IMPRESSO  

 

O livro será editado no formato será de 14,8 x 21,0 cm (formato A5 – ver template). 

Impressão da capa será 4x0 cores, com acabamento de laminação fosca ou brilho na frente. 

Miolo do livro será em papel: Offset, 75 G/M², sendo que a Impressão será 1x1 cores (não será 

colorido). 

 

A SELEÇÃO DOS CAPÍTULOS OBSERVARÁ OS SEGUINTES CRITÉRIOS 

 

Os capítulos deverão ser elaborados observando a temática da obra.  

Cada capítulo poderá ter até 5 (cinco) autores, sendo que estes deverão ter obtido o título de doutor. Só 

serão aceitos coautores cursando o mestrado e/ou doutorado que tenham colaborado diretamente com a 

pesquisa apresentada pelo primeiro autor1.  

Informamos que o capítulo não precisa ser um texto inédito, desde que seja citado em nota de rodapé, 

o local (evento, revista especializada ou livro) onde foi publicado e seja encaminhada uma carta dos editores 

responsáveis pela obra para o e-mail: editoraanap@gmail.com, autorizando esta segunda publicação. 

Cada capítulo poderá ter de 12 (doze) a 25 (vinte e cinco) páginas.  

Após o aceite do capítulo, os autores receberão orientação para o encaminhamento de uma 

declaração, na qual se responsabilizarão pela integridade do conteúdo encaminhado, sua revisão ortográfica 

e teórica, veracidade e completude. 

Informamos que o Conselho Editorial será responsável pela seleção dos capítulos. 

 

                                                           
1 Professor (a) Doutor (a) responsável pela coordenação da pesquisa. 

 

https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/
mailto:editoraanap@gmail.com
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FORMATAÇÃO DO LIVRO 

 

O arquivo deverá ser encaminhado seguindo a formatação do TEMPLATE. O texto deverá ser redigido 

com a letra Calibri e deverá ser encaminhado para o e-mail: editoraanap@gmail.com  com número do edital, 

ano, seguido do nome do autor principal: 

 

Exemplo: Edital 07/2018 - Fulano de Tal 

 

Cada capítulo poderá ter até 5 (cinco) autores, sendo que os mesmos devem apresentar sua titulação, 

bem como, identificar a instituição na qual estão vinculados e o e-mail de contato na nota de rodapé. 

O texto deverá ser escrito com 1 (um) cm do paragrafo, justificado, com fonte 10 (dez) e com 

espaçamento de 1,15 (um virgula quinze). A nota de rodapé deverá ser escrita com fonte 8 (oito) e com 

espaçamento simples. 

Para as citações o autor deverá seguir as recomendações da ABNT. No caso das citações diretas com 

mais de três linhas, deve ter destaque de 3 (três) cm do parágrafo. O espacejamento entre linhas deve ser 

simples. As citações e as referências bibliográficas deveram utilizar fonte 8 (oito). 

Qualquer que seja seu tipo (desenhos, esquemas, fluxogramas, fotografias, gráficos, mapas, 

organogramas, plantas, quadros, retratos e outros), sua identificação aparece na parte superior, sendo a fonte 

na parte inferior. 

A ilustração deverá ser inserida o mais próximo possível do trecho a que se refere, conforme o projeto 

gráfico. Exemplo: Figura 1, figura 2, Tabela 1, Tabela 2 e assim por diante. Isto se aplica a todas as figuras, quer 

sejam fotografias, desenhos ou diagramas. 

Parte final do capítulo, na qual se apresentam as conclusões correspondentes aos objetivos e 

resultados. 

As referências devem seguir as normas da ABNT, com fonte 8 (oito). 

 

IMPORTANTE 

 

Informamos que a revisão ortográfica e gramatical será de responsabilidade do autor (a) (s). 

A obra publicada no formato e-book será disponibilizada para download gratuito na Biblioteca Virtual 

da ANAP: https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/  

As despesas de editoração da obra e registro serão custeadas pela ANAP; 

INVESTIMENTO 

 

O custo por página de cada capítulo será de R$ 62,00 (sessenta e dois reais) e poderá ser pago em até 2 

(duas) parcelas. Para cada página publicada do capítulo o autor (a) responsável poderá solicita 2 (dois) livro 

impressos. Caso haja excedente na tiragem, os demais exemplares serão redistribuídos entre os autores.  

 

Exemplo: 

 

Um capítulo de 15 (quinze) páginas terá um custo de R$ 930,00 (novecentos e trinta reais) 

para edição e impressão que poderão ser pagos em 2 (duas) parcelas de R$ 465,00.  

mailto:editoraanap@gmail.com
https://www.amigosdanatureza.org.br/biblioteca/
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Neste caso, capítulo será publicado:  

1ª Edição no formato E-book – disponível para download gratuito 

2ª Edição impressa – onde o autor (a) responsável pelo capítulo poderá solicitar 30 

exemplares da obra. Lembrando, caso haja excedente na tiragem, os demais exemplares 

serão redistribuídos entre os autores. 

 

Informamos que as despesas de correios serão de responsabilidade dos autores. 

 

PRAZOS 

 

15/07/2018 – Confirmação de interesse dos autores  

31/08/2018 - Encaminhamento do capítulo  

30/09/2018 - Aceite – Divulgado em www.editoraanap.org 

15/10/2018 - 1ª parcela do pagamento para edição e publicação do livro  

15/11/2018 - 2ª parcela do pagamento para edição e publicação do livro 

30/11/2018 - Publicação do E-book (1ª Edição - 2018) 

05/12/2018 - Entrega do boneco do livro (2ª Edição – 2019) para gráfica 

10/01/2019 - Previsão para gráfica entregar a obra impressa 

 

No caso de duvidas, entre em contato pelo e-mail: editoraanap@gmail.com   

 

 

 

Tupã/SP, 04 de maio de 2018 

  

 

Diretoria Executiva da ANAP 

https://www.google.com/url?q=http://www.editoraanap.org&sa=D&ust=1470507455108000&usg=AFQjCNGmvI0IOWoSHIXjmakvBksOiRSNHQ
mailto:editoraanap@gmail.com

