SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
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HOMOLOGAÇÃO
DAS
PROPOSTAS
APRESENTADAS PARA PUBLICAÇÃO DE
LIVROS IMPRESSOS EDIÇÃO 2012
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 2012 pela Essentia
Editora de acordo com os editais no 56 e 57 de 16 de maio de 2012 e termos aditivos no 84 e 85 de 17 de julho
de 2012.
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 20 de dezembro de 2012, sendo prevista sua publicação em um prazo de 12 meses, a partir dessa data.
IV – Propostas homologadas:

No.da
proposta
1-Externa
2-Externa
3-Externa
4-Externa

5-Externa

Título
Trabalho e reconhecimento na modernidade periférica
Formação de professores: história, experiência e proposições
Dinâmica ambiental e produção do espaço urbano e regional no norte
fluminense
A expansão dos cursos técnicos e superiores na baixada fluminense: um olhar a
partir de
São João de Meriti
A reabilitação do criminoso no discurso norte-americano: uma proposta

1-Interna
2-Interna
3-Interna
4-Interna
5-Interna
6-Interna
7-Interna
8-Interna

alternativa ao cárcere duro...
Gestão de projeto: uma proposta de viabilização dos trabalhos monográficos na
área tecnológica – Estudo de caso
Instruções Técnicas Para o Cultivo de Tilápias em Tanques Forrados com Plástico
O belo ou o útil? Questionamentos e reflexões sobre o reflorestamento
ambiental
Patrimônio histórico: Memória coletiva de uma nação
Um olhar sobre o distrito de São Sebastião de Campos - RJ
TICs, comunidades, estado, esfera pública e governança: casos de inclusão
digital no Brasil
A cavalhada de Santo Amaro: uma tradição da baixada campista
Modelagem computacional de fenômenos de separação por adsorção
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