SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
FLUMINENSE
EDITAL Nº 494 DE 29 DE JULHO DE 2013

HOMOLOGAÇÃO
DAS
PROPOSTAS
APRESENTADAS PARA PUBLICAÇÃO DE
LIVROS IMPRESSOS EDIÇÃO 2013
O REITOR DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA FLUMINENSE, no uso das
atribuições legais que lhe confere a Lei 11.892 de 29/12/2008, publicada no D.O.U. de 30/12/2008; a Portaria
MEC nº. 04 de 06/01/2009, publicada no D.O.U. de 07/01/2009 e Decreto MEC de 04 de Abril de 2012, publicado
no D.O.U. de 05 de Abril de 2012; e de acordo com as disposições da legislação em vigor, comunica o resultado
da homologação das propostas apresentadas para publicação de livros impressos edição 2013 pela Essentia
Editora de acordo com os Editais nos 345 e 346 de 15 de maio de 2013.
I - As propostas homologadas serão submetidas para avaliação de pareceristas ad hoc internos e externos,
e pelo Conselho Editorial da Essentia Editora, considerando os seguintes critérios:
a) relevância do tema;
b) qualidade acadêmica do texto;
c) adequação e correção da linguagem;
d) clareza e objetividade;
e) rigor científico.
II - Os livros homologados, após avaliação do parecerista, serão classificados pelo Conselho Editorial da
Essentia Editora, que é a última instância decisória na seleção dos materiais para publicação.
III - A divulgação dos resultados da classificação, com a indicação das obras que serão publicadas, dar-se-á
até o dia 14 de novembro de 2013, sendo prevista sua publicação em um prazo de 12 meses, a partir dessa data.
IV – Propostas homologadas:

No.da
proposta
1-Externa

2-Externa

Título
O perfeito cozinheiro das teorias deste mundo: ensaios de Oswald de Andrade
(1944-54)
Famílias em território vulnerável: um estudo sobre proteção social em grupos
populares

3-Externa

Homens ao mar: a modernização do porto de santos e as suas implicações sobre
a organização do trabalho portuário avulso

4-Externa

Abolicionismo em ação: O jornal vinte e cinco de março em Campos dos
Goytacazes (1884-1888)

5-Externa

A poesia esparsa de Vinícius de Moraes

1-Interna

Um modelo para sistemas de informação voltados ao monitoramento ambiental

2-Interna

Uma proposta de governança eletrônica a partir de um olhar sociotécnico sobre
casos de inclusão digital no Brasil

3-Interna

Arquitetura solarenga rural de Campos dos Goytacazes no séc. XIX: uma análise
histórica e tipológica
Programa tecnologia-comunicação-educação: congregando ações e saberes

4-Interna
5-Interna

A precarização do meio ambiente do trabalho e a consequencia no “locus”
urbano
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