
CHAMADA INTERNA PARA PUBLICAÇÕES nº 1/2022 – COLEÇÃO CIDDIC/CDMC

O CIDDIC, Centro de Integração Documentação e Difusão Cultural da Unicamp, abre
chamada para propostas de publicação digital dentro das Normas para publicações em
formato digital – Coleção CIDDIC/CDMC. O(s) proponente(s) deve(m) ler e estar de
acordo com tais Normas.

O objetivo desta chamada é publicar em formato digital e gratuito livros, partituras,
periódicos científicos e/ou culturais, Anais de eventos científicos e/ou artísticos,
fonogramas e outros materiais bibliográficos similares que sejam resultantes de
atividades científicas, artísticas e acadêmicas do Centro de Integração, Documentação
e Difusão Cultural (CIDDIC) da Unicamp; que sejam relevantes para as atividades
científicas, artísticas e acadêmicas do Centro de Integração, Documentação e Difusão
Cultural (CIDDIC) da Unicamp; e/ou  que concorram para o aprimoramento cultural da
sociedade.

O público-alvo desta chamada são os pesquisadores, docentes e funcionários
vinculados ao CIDDIC.

As inscrições deverão ser feitas por meio de um formulário disponível AQUI e deverão
conter as seguintes informações:

a) Email para contato;
b) Tipo de publicação (livro, partitura, periódico científico e/ou cultural, Anais de

eventos científicos e/u artísticos, fonogramas ou outros);
c) Tipo de colaboração de quem está submetendo o manuscrito (autor, coautor,

colaborador, apresentação, organização ou outros);
d) Nome completos do(s) autor(es), coautor(es), colaborador(es), apresentação e

organizador(es);
e) Título da obra;
f) Subtítulo da obra (se houver);
g) Ano da obra;
h) Sinopse da obra (resumo de até 250 palavras);
i) Até 5 palavras-chave
j) Envio do manuscrito completo em formato digital (pdf de no máximo 10 Gb);
k) Tamanho do arquivo enviado;
l) Autorizações de autoria.

Os autores deverão formatar seus manuscritos de acordo com as normas que serão
estabelecidas pelo Conselho Editorial e poderão seguir o template disponibilizado
AQUI.

https://www.ciddic.unicamp.br/ciddic/wp-content/uploads/2021/09/Normas-para-publicacoes-em-formato-digital-CIDDIC_CDMC.pdf
https://www.ciddic.unicamp.br/ciddic/wp-content/uploads/2021/09/Normas-para-publicacoes-em-formato-digital-CIDDIC_CDMC.pdf
https://forms.gle/ZuTFLeG5ftqNfyD99
https://docs.google.com/document/d/1LNVO1D1ZaWpoGJRsLHTztQNbgH5tmvL2Nmh3ps9NJSc/edit?usp=sharing


As propostas serão avaliadas primeiramente pelo Conselho Editorial do CIDDIC e
encaminhadas, quando for o caso, para avaliação de mérito por pareceristas
externos, especialistas convidados, designados pelo Conselho Editorial.

Esta chamada se destina a publicações que ocorrerão ao longo dos anos de 2022 e
2023 e 2023. Entretanto, se houver uma grande demanda de publicação nesta
primeira chamada, ficará a cargo do Conselho Editorial estabelecer um cronograma
de publicações.

O prazo para submissão das propostas será  em fluxo contínuo a partir da
publicação desta Chamada.

Campinas, 17 de maio de 2022.

Pq. Dr. Tadeu Moraes Taffarello
Presidente do Conselho Editorial da Coleção Ciddic/Cdmc.


