
 

 

 

 

Convocatória de livro 

 

Está aberta, entre os dias 01 de outubro de 2019 e 20 de janeiro de 2020, a 

convocatória de capítulos de livro para compor a coletânea intitulada “Por Elas e por 

nossas lutas: igualdade e justiça nos debates de gênero e diversidade nas sociedades 

contemporâneas”. 

 

Esta obra é organizada pelo Comitê Executivo pela equidade de Gênero e 

diversidade da UNILA (CEEGED-UNILA) e será compilada por Regiane Tonatto e Renata 

Peixoto de Oliveira, respectivamente servidora técnica e docente, que integram o 

comitê. O objetivo da obra será dar visibilidade aos trabalhos oriundos de pesquisas 

realizadas no âmbito da UNILA cujo viés e perspectiva esteja relacionado com o debate 

de gênero e diversidade.  

A obra será composta de até vinte capítulos, sendo que até dez deles serão 

destinados à pesquisadorxs convidadxs por seu reconhecido trabalho sobre o tema e 

pela relevância de suas contribuições para a consolidação desta área de estudos e pela 

implementação de uma política de gênero na universidade e/ou os trabalhos produzidos 

por membros(as) do comitê. Também, nesta categoria, considera-se representantes da 

comunidade externa da tríplice fronteira. O prefácio e o posfácio serão solicitados à 

pesquisadorxs de fora da instituição. 

 

Dos capítulos a serem selecionados, nesta convocatória, temos até:  

 

a) três capítulos que serão destinados a trabalhos de docentes da UNILA, com 

titulação de mestrado ou doutorado.  

b) três trabalhos, na categoria mestrandx egressx de programa de pós-

graduação stricto sensu da instituição. 



c)dois trabalhos, na categoria egressx de graduação ou pós-graduação lato 

sensu da UNILA, em coautoria com x orientadxr com titulação de doutor(x). 

d)dois trabalhos na categoria servidor(x) técnicx- administrativx da UNILA com 

titulação mínima de mestrado. 

 

Os textos devem ter até 15 páginas, sendo que os originais devem estar no 

formato A4, paginados em formato doc. Deverão ser respeitadas as margens de 3 cm 

superior/ inferior e esquerda/direita. O espaçamento entrelinhas deverá ser duplo e a 

fonte Times New Roman corpo 12. Os demais aspectos, como as citações e referências 

devem seguir o padrão da ABNT, cujo referencial pode ser consultado no site da UNILA 

( https://unila.edu.br/conteudo/tutoriais-e-mhttps://unila.edu.br/conteudo/tutoriais-

e-manuaisanuais). Imagens, tabelas e gráficos devem ser inseridos no trabalho dentro 

do limite de 15 páginas, bem como as referências. São aceitos trabalhos em português 

e castelhano. Sinalize, no corpo do e-mail, para qual categoria está enviando. Caso seja 

servidorx, envie o seu número de Siape. Sendo discente ou egresso, envie comprovação 

do vínculo com a UNILA. 

 

Os trabalhos devem ser enviados, com solicitação de comprovação de leitura, 

em anexo, para o e-mail do CEEGED (ceeged@unila.edu.br) com o título “convocatória 

livro CEEGED”. Findo o prazo de recebimento das propostas, os trabalhos serão 

avaliados pelas organizadoras e, possivelmente, a depender da necessidade, enviados 

para um(a) parecerista ad hoc. Findo o prazo de seleção, o livro será organizado, na 

íntegra, e enviado para uma editora. Caso seja aprovada a proposta, provavelmente, 

entraremos em contato para solicitar a revisão final conforme indicado e um termo 

assinado de cessão de direitos autorais. Serão publicados os artigos que cumprirem com 

os requisitos e cujxs autorxs considerem as etapas exigidas na fase de revisão e 

diagramação por parte da editora. 

 

 

 

 


