
 
 

 

EDITAL Nº 09/2020 – SRI/Eduff 

E-book 60 Anos da UFF 
 

Dispõe sobre o processo de seleção de textos para o e-
book comemorativo dos 60 anos da UFF, composto por 
artigos de alunos e ex-alunos que realizaram mobilidade 
internacional ou alunos estrangeiros na UFF. 

 

A Superintendência de Relações Internacionais (SRI) e a Editora da UFF (Eduff) tornam público o 
edital para seleção de textos que relatem experiências de mobilidade internacional de alunos e 
ex-alunos da UFF em instituições de ensino superior estrangeiras, assim como experiências de 
alunos estrangeiros na UFF, nas modalidades plena ou mobilidade internacional. 

 

1. DO OBJETO 
Essa chamada busca selecionar textos que relatem a experiência cultural e acadêmica vivida 
por alunos e ex-alunos da Universidade Federal Fluminense em instituições de ensino superior 
fora de seu país de origem, bem como a experiência de alunos estrangeiros na UFF. 

Nesse sentido, convidamos para que sejam submetidos relatos que versem sobre as mudanças 
e impactos, assim como novas perspectivas pessoais, profissionais e acadêmicas, a partir da 
imersão em culturas e idiomas diferentes, vivida ao longo de uma experiência acadêmica 
internacional. Os relatos selecionados serão compilados em publicação oficial, em formato de E-
book, com ISBN (International Standard Book Number), que será publicado pela Editora da UFF, 
em celebração pelos 60 anos da Universidade.  

 

2. DAS CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO 

2.1. Alunos brasileiros da UFF 

a) Cursar ou ter cursado integralmente cursos de graduação ou pós-graduação da 
Universidade Federal Fluminense; e 

b) Ter realizado mobilidade internacional, conduzida por meio da Superintendência de 
Relações Internacionais ou demais instâncias da Universidade. 

2.2. Alunos estrangeiros na UFF 

a) Cursar ou ter cursado integralmente cursos de graduação ou programas de pós-
graduação na UFF; ou 

b) Ser ou ter sido aluno de instituição estrangeira conveniada à UFF e ter realizado 
mobilidade internacional, conduzida por meio da Superintendência de Relações 
Internacionais ou demais instâncias da Universidade. 



 
 

 

3. DAS ESPECIFICAÇÕES DOS TEXTOS PARA SUBMISSÃO 

3.1. Das diretrizes 

Os artigos podem ser escritos em português, inglês, espanhol ou francês. As informações neles 
contidas serão de inteira responsabilidade do(s) autor(es) e os direitos autorais referentes aos 
artigos aprovados serão concedidos, sem ônus, automaticamente, à Editora da UFF, garantindo 
a publicação, conforme a Lei nº 9610/98. 

 

3.2. Do conteúdo 

Os textos devem se constituir de relatos sobre experiências acadêmicas internacionais, que 
contribuíram de forma significativa para o crescimento pessoal e profissional.  

Nesse sentido, aspectos como a importância da imersão em diferentes culturas e idiomas, assim 
como os relacionados ao aperfeiçoamento acadêmico devem ser utilizados como balizadores. 

Serão valorizados relatos de desenvolvimento pessoal, a partir da maior percepção das 
semelhanças e diferenças socioculturais, que contribuíram para o crescimento individual, bem 
como a correlação desses eventos com novas possibilidades e perspectivas acadêmicas e 
profissionais. 

 

3.3. Da formatação 

O artigo deverá ser submetido em formato doc ou docx, formatado em arquivo tamanho A4 
(21cm x 29,7cm), margens superior e esquerda de 3 cm e direita e inferior de 2 cm, sem 
numeração de páginas. 

O trabalho deve obedecer à seguinte estrutura e formatação: 

a) Mínimo de 5 e máximo de 10 páginas; 
b) Fonte Times New Roman, tamanho 12; 
c) Espaçamento entrelinhas e parágrafos de 1,5; 
d) Alinhamento justificado; 
e) Deslocamento à direita de 1,25 cm na primeira linha; 
f) Título: centralizado no alto da primeira página, em caixa baixa, contendo no máximo 240 

caracteres com espaços, em fonte Times New Roman, tamanho 14, negrito; 
g) Nome do autor: por extenso, com letras maiúsculas somente para as iniciais, duas linhas 

abaixo do título, alinhado à direita, seguido de um número que remeterá ao pé da página 
para identificação de vínculo institucional. 

h) Vínculo institucional: em nota de rodapé, puxada do sobrenome do autor, na qual constem 
o curso (em andamento ou já concluído), o nome da universidade a que se vincula, por 
extenso e o país. 



 
 

 

Poderão ser anexadas até quatro imagens que ilustrem as experiências relatadas. As imagens 
devem estar em formato jpeg, jpg ou png, com resolução mínima de 300 dpi. 

Para eventuais dúvidas sobre formatação e a inclusão de diferentes elementos na estrutura 
textual, recomenda-se utilização do "Manual do Autor", produzido pela Eduff, que compõe o 
Anexo I. 

Os textos serão avaliados por uma Comissão Editorial, com experiência em internacionalização 
e multiculturalidade, conforme detalhado no item 5 do presente edital. 

 

4. DA INSCRIÇÃO 
A inscrição será online, por meio do formulário disponível em 
https://forms.gle/D2v2foHQ5Ano7D1M8, no período de 07 de dezembro de 2020 a 07 de 
fevereiro de 2021. No formulário, serão solicitados dados pessoais (nome, e-mail e telefone) e 
dados acadêmicos (vinculação institucional, curso, período de mobilidade, se for o caso, e país 
de origem). 

O proponente deverá preencher todos os campos obrigatórios do formulário, estando sujeito à 
desclassificação caso não o faça ou caso as informações apresentadas não sejam verídicas. 

No momento da inscrição online, o candidato deverá submeter seu texto em arquivo formato doc 
ou docx, anexando-o no campo apropriado. 

Ao fazer o envio, o candidato não poderá fazer alterações ou substituições. É permitida uma 
única submissão por aluno. Caso algum candidato realize uma segunda submissão, esta será 
desconsiderada. 

A SRI não se responsabiliza pelas inscrições que não forem enviadas por falta de energia elétrica 
ou devido a falhas tecnológicas, tais como problemas no computador do usuário, na transmissão 
de dados, em provedores de acesso dos usuários ou por lentidão na conexão de internet. 

Em caso de prorrogação das inscrições, haverá publicação oficial no Portal de Editais e 
divulgação nas redes sociais da SRI. 

 

5. DA SELEÇÃO E RESULTADO 
A avaliação será conduzida após despersonalização de todos os textos submetidos e será 
realizada por uma Comissão Editorial, vinculada à Superintendência de Relações Internacionais, 
nomeada pelo reitor e composta por docentes de diversas áreas da universidade, além de 
representantes da SRI, com experiência em internacionalização e multiculturalidade.  

A SRI comunicará os autores sobre a aceitação ou recusa de seus artigos e, caso solicitada, sobre 
o conteúdo total ou parcial dos pareceres emitidos sobre as submissões, garantindo o anonimato 
dos pareceristas da Comissão Editorial. 



 
 

 

Os textos selecionados para a publicação serão anunciados no Portal de Editais e nas redes 
sociais da Superintendência de Relações Internacionais no prazo estipulado no cronograma 
previsto no item 6 deste Edital. 

 

6. CRONOGRAMA 

PERÍODO ETAPA RESP. LOCAL 

07/12/2020 a 
07/02/2021 

Inscrição Aluno 
Através do formulário 

https://forms.gle/D2v2foHQ5Ano7D1M8 

08/02/2021 a 
07/03/2021 

Avaliação das 
submissões 

Comissão 
Editorial 

- 

10/03/2021 a 
partir das 17h 

Resultado SRI Portal de Editais da UFF 

ASD 
Editoração dos 

artigos submetidos 
Eduff - 

ASD 
Lançamento da 

publicação 
SRI e Eduff ASD 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 
Este Edital e seus resultados serão publicados e amplamente divulgados no Portal de Editais da 
Universidade Federal Fluminense e nas mídias sociais da Superintendência de Relações 
Internacionais, sendo responsabilidade dos candidatos o acompanhamento das etapas e do 
resultado deste. 

A comunicação direta com o aluno será feita exclusivamente por e-mail, para o endereço 
eletrônico informado no formulário de inscrição. É responsabilidade do aluno a indicação correta 
de seu endereço eletrônico, assim como estar atento às mensagens enviadas e respeitar as 
datas, prazos e processos contidos no presente Edital. 

Demais dúvidas sobre este Edital poderão ser obtidas através por meio do endereço de e-mail 
da Superintendência de Relações Internacionais: sri@id.uff.br. 

Casos omissos serão julgados pela banca examinadora, em primeira instância, e pela 
Superintendência de Relações Internacionais, em segunda e última instância. 

 
Niterói, 07 de dezembro de 2020 

 
Livia Maria de Freitas Reis Teixeira 

Superintendente de Relações Internacionais 
Renato Junior Franco 
Diretor da Editora da UFF 

 


