
 

  

ANEXO I 
 FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PUBLICAÇÃO 

Ler o Guia do autor antes da submissão da proposta. 

 

1 OBRA 

 1.1  Título  
 1.2  Subtítulo (se houver) 
 1.3 Área da proposta 
 1.4 Resumo do conteúdo da proposta de publicação (máximo 1000 

caracteres): 
 1.5 Palavras-chave 
 1.6 Recursos financeiros para custeio da obra 
 1.7 Tiragem 
 

2 AUTORES/ORGANIZADORES (todos devem constar, iniciando pelo 

principal) 

 2.1 Nome completo 
 2.2 RG 
 2.3 CPF 
 2.4 Telefone 
 2.5 Telefone para recado 
 2.6 E-mail 
 2.7 Instituição 
 2.8 Departamento/Setor/Centro/Outro 
 
  
 
 
  
 

 
 
  



 

  

 ANEXO II 

 QUESTIONÁRIO A SER RESPONDIDO POR ORGANIZADOR DE 

OBRAS COLETIVAS 

 

1. O organizador possui a cessão de direitos autorais de todos os autores de 

texto/capítulos?  

(  )SIM       (  )NÃO 

 

2. Há a autorização e cartas de cessão de direitos de uso de todas as imagens, 

entrevistas, ilustrações, etc. que compõem a obra? 

(  )SIM        (  )NÃO 

 

3. Indique e justifique a unidade temática do conteúdo apresentado.  

 

4. Foram padronizadas as citações e nomes dos citados de acordo com a ABNT 

(NBR 10520) e com as regras apresentadas no Guia do Autor? 

(  )SIM   (  )NÃO 

 

5. Foram padronizadas as referências de acordo com a ABNT (NBR 6023)? 

(  )SIM   (  )NÃO 

 

6. Foram padronizadas as notas de rodapé em todos os textos?  

(  )SIM   (  )NÃO 

 

7. Foram padronizadas as divisões internas dos capítulos? (ex.: a opção - ou não - 

de haver introdução, subcapítulos e considerações finais em todos eles)   

(  )SIM   (  )NÃO 

 

     8. Qual a temática central da obra? 

 

 

 

 
 
  



 

  

 ANEXO III 

 TERMO DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAL 

Eu, autor da obra ______________________________________________________, 

venho por meio do presente instrumento, autorizar de forma gratuita, em caráter total, 

definitivo e irrevogável e irretratável, a utilização (em caso de aprovação pelo COED) 

do texto submetido a fim de ser publicado como livro pela Editora UNICENTRO, 

empresas parceiras e terceiros por ela devidamente autorizados, sem limitação de 

tempo ou número de vezes, segundo seu exclusivo critério, podendo reproduzi-lo, em 

seus extratos ou partes sem que me seja devida qualquer remuneração e de acordo 

com os demais termos especificados em contrato de publicação e edição deste livro. 

 

Guarapuava, __ de ______de _____. 

 
 Nome:_____________________________ 

 CPF:______________________________ 

 RG: ______________________________ 

  

 Assinatura: _____________________________________________________ 

  

 
 
  



 

  

 ANEXO IV 

 TERMO DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAL  

 (ORGANIZADOR DE OBRA COLETIVA) 

Eu, na condição de organizador da obra  ___________________________________ 

venho por meio do presente instrumento autorizar de forma gratuita, em caráter total, 

definitivo e irrevogável e irretratável, a utilizar (em caso de aprovação pelo COED) o 

texto submetido a fim de ser publicado como livro pela Editora UNICENTRO, 

empresas parceiras e terceiros por ela devidamente autorizados, sem limitação de 

tempo ou número de vezes, segundo seu exclusivo critério, podendo reproduzi-lo, em 

seus extratos ou partes sem que me seja devida qualquer remuneração e de acordo 

com os demais termos especificados em contrato de publicação e edição deste livro. 

 

Guarapuava, 11 de Outubro de 2016.. 

 
 Nome:  

 CPF:  

 RG:  

  

 Assinatura: _____________________________________________________ 

  

 
  



 

  

 ANEXO V 

 TERMO DE CESSÃO DE DIREITO AUTORAL  

 (AUTORES DE TEXTOS EM OBRAS COLETIVAS) 

Eu, na condição de autor, venho, por meio do presente instrumento, autorizar a 

Editora UNICENTRO de forma gratuita, em caráter total, definitivo e irrevogável e 

irretratável, utilizar texto(s) __________________________________ a fim de 

ser(em) publicado(s) pela Editora, como capítulo do livro intitulado 

____________________________________  organizado 

_________________________________________ e terceiros por ela devidamente 

autorizados, sem limitação de tempo ou número de vezes, segundo seu exclusivo 

critério, podendo reproduzi-lo, adaptá-lo, em seus extratos ou partes sem que me seja 

devida qualquer remuneração e de acordo com os demais termos especificados no 

contrato de publicação e edição deste livro. 

 

Guarapuava, 11 de Outubro de 2016. 

 
 Nome:  

 CPF:______________________________ 

 RG: ______________________________ 

  

 Assinatura: _____________________________________________________ 

  

 
 
  



 

  

 ANEXO VI 

 TERMO DE ENTREGA E COMPROMISSO 

 
Eu, na condição de autor/organizador, declaro para os devidos fins que, na data 

especificada abaixo, entreguei à EDUNI ,para submissão ao Conselho Editorial da 

UNICENTRO, os originais da obra:________________________________________ 
Estou ciente de que tal obra será submetida a pareceres interno e externo e, se 

aprovada, encaminhada para revisões, diagramação, criação de capa e impressão. 

Autorizo a Editora a dar andamento a este processo e comprometo-me a passar à 

EDUNI os direitos de publicação sobre o referido texto e responsabilizo-me, 

integralmente (e de forma legal), por todo o conteúdo encaminhado no pedido de 

publicação. No caso de desistência em qualquer fase do processo de edição e/ou 

publicação desta obra, comprometo-me a pagar pelos serviços já prestados. 
 

Guarapuava, ____ de ___________de ____. 
 

 
Nome:_____________________________ 
CPF:______________________________ 
RG: ______________________________ 
 
Assinatura: _____________________________________________________ 


