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EDITAL 2020/09 – DIRETRIZES PARA SUBMISSÃO DE OBRAS DURANTE O PERÍODO DE
ISOLAMENTO SOCIAL - PROJETO ‘RES-PIRO’
O grupo do Programa de Educação Tutorial Estratégias para Diminuir a Retenção e Evasão - PET
Estratégias - torna pública a abertura deste Edital para que os interessados em participar voluntariamente deste
projeto, possam submeter suas produções neste período de isolamento social.
1. JUSTIFICATIVA
Com o período de isolamento social, as pessoas têm buscado se adaptar a este momento usando e
abusando da criatividade, se reinventando, sejam com produções artísticas, aprendendo coisas novas, lendo
livros, assistindo séries ou simplesmente olhando para si mesmos, em busca de reflexão. Dessa forma, o PET
– Estratégias planeja criar um E-book com o intuito de popularizar estas criações, ou usá-lo como forma de
diário sobre suas memórias na quarentena.
2. OBJETIVO
Apresentar e expor as especificidades para submissão de produções para o projeto ‘Res-Piro’.
3. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO
3.1 Estar de acordo com os termos de autorização para publicação da produção, edição para
enquadramento na produção coletiva (e-book). Caso seja de preferência, o(a) autor(a) que não quiser se
identificar, poderá criar um pseudônimo para autoria da obra.
3.2 Produção submetida ser de autoria do(a) autor(a), não sendo aceito plágio.
Parágrafo único: A produção é de responsabilidade do(a) autor(a) que realizar a submissão.
4. SUBMISSÕES
4.1 Poderão ser submetidos textos, poesias, monólogos, desenhos, fotografias entre outros gêneros
textuais sobre o período de isolamento social.
4.2 Os textos não necessariamente deverão possuir teor acadêmico, podem ter temática livre.
4.3 As produções não poderão conter informações que perpetuem ódio, tipos de preconceitos e
difamação da imagem de qualquer pessoa ou instituições de qualquer natureza. O não cumprimento desses
requisitos invalidará a participação no projeto.
4.4 A escrita e qualquer informação contida nas produções submetidas serão de responsabilidade dos
seus autores.
4.5 Cada pessoa poderá submeter uma única produção.
4.6 As produções deverão seguir uma formatação pré-definida presente no tópico 5.
4.7 Após o prazo de submissão, os(as) autores(as) de produções que atenderem os termos serão
contactados
da
aprovação
mediante
e-mail
e/ou
lista
disponibilizada
no
site:
https://petestrategias.000webhostapp.com/
Parágrafo único: Não haverá critério de seleção de conteúdo para publicação, ou seja, desde que
as normas deste edital sejam respeitadas, a produção será publicada.
5. NORMAS DE FORMATAÇÃO
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5.1 Os textos deverão ser enviados nas seguintes normas: fonte de letra Times New Romam, cor preto,
tamanho 12, com espaçamento entre linhas 1,5, margens superior e esquerda 2cm e inferior e direita 3cm.
Texto com alinhamento à direita e à esquerda. Título centralizado. Nome do autor, acompanhado do e-mail,
após o título e alinhados à direita.
5.2 Os registros de imagens, fotografias e afins, deverão possuir boa qualidade visual, contendo título
nas seguintes normas: fonte de letra Times New Romam, negrito, cor preto, tamanho 12, com espaçamento
entre linhas 1,5, margens superior e esquerda 2cm e inferior e direita 3cm. Nome do autor, acompanhado do
e-mail, após o título e alinhados à direita. A legenda é opcional, porém, se acrescentada deverá seguir as
normas do título, ressaltando o tamanho da fonte que deverá ser 10, sem negrito, e no máximo 3 linhas.
5.3 Será permitido submeter texto e registros de imagens em uma mesma produção, desde que tenham
relação um com outro e sigam as normas de formatação.
5.4 A produção deverá possuir entre 1-3 páginas.
6. INSCRIÇÃO
Para efetuar a inscrição, os(as) autores(as) deverão estar de acordo com os termos presentes nesse
google forms: bit.ly/EditalResPiro. É aconselhável que seja selecionado a opção de receber uma cópia de sua
resposta do formulário de termos em seu email, visto que a não aceitação de todos eles é critério para que a
produção não seja aceita, sendo assim, uma forma de resguardar o(a) autor(a) caso exista algum erro no
sistema do formulário.
7. CRONOGRAMA
Item
Inscrição e submissão
da produção
Divulgação do aceite

Prazo
14/09/2020
até
12/10/2020
Até 12/11/2020

Local
bit.ly/EditalResPiro
https://petestrategias.000webhostapp.com/

8. DECLARAÇÃO DE PARTICIPAÇÃO
Todos que tiverem produções aceitas, receberão declaração de participação. O download delas poderá
ser feito no https://petestrategias.000webhostapp.com/ .
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
O conteúdo das obras produzidas e enviadas são de total responsabilidade de seus submissores. Os
casos omissos serão resolvidos pela equipe PET Estratégias da UFVJM.

Diamantina, 10 de setembro de 2020.
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