
                                                                            

  

Biblioteca Brasileira de Ciência Política 

ABCP/EdUERJ 
 

Edital 1/2021 - Chamada para submissão de manuscritos originais  

A Associação Brasileira de Ciência Política (ABCP) e a Editora da Universidade do Estado do Rio de 

Janeiro (EdUERJ) tornam pública chamada para submissão de manuscritos originais de livros para 

editoração e publicação na coleção Biblioteca Brasileira de Ciência Política, conforme as normas 

abaixo estabelecidas. 

Serão selecionadas até cinco obras para publicação que terão os custos de editoração e publicação 

cobertos pelo convênio entre a ABCP e a EdUERJ. 

 

Elegibilidade 

Os originais submetidos poderão ter um ou mais autores, ou ainda ser uma coletânea de textos 

organizados.  

Poderão submeter livros, sócios efetivos da ABCP com suas anuidades em dia e/ou pesquisadores 

vinculados a Programas de Pós-Graduação em Ciência Política. 

No caso de livros autorais, é exigido do primeiro autor o título de doutorado e vinculação à instituição 

de ensino superior e/ou de pesquisa. 

No caso de coletânea de textos organizados, é exigido do primeiro organizador o título de doutorado 

e vinculação à instituição de ensino superior e/ou de pesquisa. Ademais, um dos autores de cada 

capítulo deve ter título de doutorado e vinculação à instituição de ensino superior e/ou de pesquisa. 

Aos membros do comitê editorial da Biblioteca Brasileira de Ciência Política e das diretorias nacional e 

regionais da ABCP não será permitida a submissão de livro autoral. Contudo, poderão figurar como 

no máximo um dos organizadores em caso de coletânea e/ou autor de capítulo dentro de coletânea. 

Esta chamada é para textos inéditos, não sendo aceitas propostas de reedição ou de tradução, a não 

ser em casos de grande interesse científico. Igualmente não serão aceitos manuscritos puramente 

ensaísticos e terão prioridade aqueles manuscritos que apresentarem resultados de pesquisa. 

Relatórios científicos ou teses de doutorado não serão aceitos em seus formatos originais, devendo 

ser ajustados para o formato de livro completo, já no ato da submissão. É importante notar que 

nestes casos, por haver somente um autor, ele deverá necessariamente ter título de doutorado e 

vinculação à instituição de ensino superior e/ou de pesquisa quando da submissão da proposta. 



                                                                            

  

No caso de coletâneas, não serão aceitos anais de eventos, seminários, congressos ou similares, e os 

textos deverão guardar coerência temática entre si, devidamente relatada em capítulo introdutório 

elaborado pelos organizadores. 

Os documentos comprobatórios de elegibilidade devem ser enviados no ato da inscrição. 

 

Submissão de originais 

Os originais devem ser enviados por e-mail para abcp@cienciapolitica.org.br  

No título/assunto do e-mail de submissão deve vir o nome da coleção “Biblioteca Brasileira de Ciência 

Política”. 

Os proponentes deverão encaminhar para esse endereço de e-mail a proposta de publicação e os 

arquivos dos originais e imagens (em conformidade com o Manual de Publicação da EdUERJ, 

disponível para download em: http://18.230.88.84/wp-

content/uploads/2020/06/Manualdepublicacao2020.pdf ). 

Deverão ser submetidos os manuscritos em sua versão integral entre os dias 16/ago/2021 e 

17/nov/2021.  

Ainda, a ficha do autor anexa com os dados do manuscrito, como autoria(s), vinculação temática, 

vinculação institucional, titulação dos autores, mini currículo dos autores e organizadores (quando for 

o caso) e informações de contato.  

 

Avaliação dos originais 

Após recebimento, a proposta será avaliada internamente para averiguação de sua conformidade aos 

critérios de elegibilidade, podendo ser solicitado aos autores/organizadores o envio de informações 

adicionais. 

Serão avaliados os seguintes critérios: 

i) adesão às Áreas Temáticas da ABCP (disponíveis em: 

https://cienciapolitica.org.br/web/institucional/areas-tematicas ); 

ii) originalidade, relevância e pertinência temática para a Ciência Política; 

iii) contribuição empírica e/ou teórica para a Ciência Política; 

iv) rigor metodológico da pesquisa. 

A avaliação na primeira etapa será realizada pelo comitê editorial da Biblioteca Brasileira de Ciência 

Política. 

mailto:abcp@cienciapolitica.org.br
http://18.230.88.84/wp-content/uploads/2020/06/Manualdepublicacao2020.pdf
http://18.230.88.84/wp-content/uploads/2020/06/Manualdepublicacao2020.pdf
http://18.230.88.84/wp-content/uploads/2020/06/Manualdepublicacao2020.pdf
https://cienciapolitica.org.br/web/node/5268
https://cienciapolitica.org.br/web/institucional/areas-tematicas


                                                                            

  

Uma vez aprovado nessa etapa, os originais serão enviados para avaliação cega por pares externos. A 

duração do processo poderá variar de acordo com o tamanho, natureza do projeto, número de 

pareceres considerados necessários e até mesmo época de envio. 

A Coordenação Editorial da EdUERJ será responsável pela avaliação da padronização e da 

conformidade dos originais submetidos e pela interface com os autores/organizadores até o início da 

produção do livro propriamente dita. 

Os originais poderão ser aprovados, rejeitados ou sofrer alterações indicadas pela Coordenação 

Editorial da EdUERJ e/ou pareceristas, as quais deverão ser seguidas pelos autores/organizadores na 

elaboração da versão definitiva da obra. 

 

Publicação 

Os autores/organizadores assumem total responsabilidade pela permissão ou cessão de cada uma 

das imagens incluídas na obra (caso haja) e, também, pela originalidade, autenticidade e ineditismo 

do texto e de seu conteúdo. 

Os padrões gráficos (formatação, tipo de papel e projeto gráfico) ficarão a critério da EdUERJ, devendo 

os autores/organizadores se adequarem a estes e às normas editoriais para a publicação da obra. 

Não serão permitidas fotografias e imagens coloridas nos originais submetidos. Deve ser utilizada 

escala de cinza. 

A capa da obra é de responsabilidade exclusiva da Editora, podendo os autores/organizadores fazer 

sugestões de criação que serão aceitas ou não pela equipe de produção. 

Todos os originais aceitos terão contrato de edição firmado entre a EdUERJ e os 

autores/organizadores. 

É prerrogativa da EdUERJ definir a ordem de publicação dos originais submetidos. 

A EdUERJ se compromete a publicar as obras selecionadas em até 12 (doze) meses após a aprovação 

dos originais, salvo em casos extraordinários.  

 

Comitê Editorial Biblioteca Brasileira de Ciência Política 

 

 

Bruno Bolognesi - ABCP/UFPR 

Debora Rezende de Almeida - ABCP/UnB 

João Feres Júnior - EdUERJ/IESP-UERJ 

Lara Mesquita - FGV Cepesp 

León Victor de Queiroz - UFPE 


