Como publicar seu livro pela EDUSP
A avaliação de originais para possível publicação pela Edusp repousa em uma linha
editorial que privilegia obras de pesquisa nas várias áreas do conhecimento que venham a
contribuir para o ensino e a produção acadêmica da Universidade. Textos de ficção ou de
poesia não se enquadram nessa política, a menos que sejam acompanhados de um aparato
crítico.
A apresentação dos originais deve obedecer aos procedimentos que seguem:
1. Enviar uma cópia impressa da versão definitiva do texto.
2. Enviar Ofício de encaminhamento do trabalho.
3. Enviar resumo da obra (máximo de duas laudas).
4. Apresentar breve defesa para justificar a publicação de seu trabalho (máximo de duas
laudas).
5. O(s) autor(es) deverá(ão) apresentar um currículo resumido (máximo de uma lauda) com
endereço para correspondência e telefone para contato.
6. No caso de trabalho acadêmico para obtenção de título, anexar cópia da ata de defesa;
7. No caso de trabalho financiado por agências de fomento à pesquisa (Fapesp, CNPq etc.),
anexar cópia do parecer final.
Na ausência de um ou mais itens, a Edusp não poderá analisar o trabalho, o qual
será imediatamente devolvido ao autor para que o(s) providencie. Nessa etapa do processo,
solicita-se que não encaminhem disquetes e/ou quaisquer materiais (livros, fotos, cromos
etc.) que compõem o trabalho.
Numa etapa posterior (com duração média de 90 dias), o original sofrerá avaliação
minuciosa e à Comissão Editorial caberá a decisão final de publicação com base em
pareceres encomendados a especialistas.
Eventuais dúvidas podem ser esclarecidas junto à Assessoria da Presidência da
Edusp:
Tel.: (11) 3091-4006 r. 207 ou 3091-4007
e-mail: assessoria.edusp@edu.usp.br

PRODIVULGA
PROGRAMA DE APOIO A LIVROS DE DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA
Critérios para aceitação de pedido
1. Conteúdo de boa qualidade científica.
2. Versão preliminar da obra já disponível.
3. Redação em linguagem acessível ao grande público.
4. Autoria de pesquisador da USP especializado no assunto coberto
pelo livro.
5. Contribuição máxima de R$ 10.000,00.
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