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RESULTADO DO EDITAL PRG-EDUSP/2016
Programa de Incentivo à Produção de Livros Didáticos para o Ensino de Graduação
A Pró-reitoria de Graduação quer partilhar com os docentes da USP a positiva surpresa na experiência do primeiro
edital para o estímulo à produção de livros didáticos para os alunos de graduação. A resposta do corpo docente foi
além da expectativa: 203 propostas validadas (154 na categoria Projeto, 41 na categoria Produção e 8 na categoria
Editável). Foram avaliadas as 210 recebidas, de todas as áreas e de quase todas as Unidades de Ensino. Sete
propostas chegaram fora do prazo estabelecido no Edital e foram desclassificadas.
Frente a esse quadro, e considerando o estabelecido no Edital de contemplar até 50 propostas, o processo de
seleção extrapolou o cronograma inicial proposto. Foram convidados mais de 60 professores da USP e de outras
universidades públicas para atuarem como pareceristas ad-hoc. Cada assessor avaliou, em média, 3 propostas
obedecendo as condições previstas no Edital. Em decorrência do calendário escolar, os professores assessores
enfrentaram limitações de tempo, o que levou a PRG a estabelecer um novo cronograma.
Aos professores assessores registramos aqui o nosso mais profundo agradecimento.
A Comissão de Especialistas reuniu-se para avaliar os pareceres recebidos e a priorização estabelecida por cada
assessor ad-hoc, para então definir critérios adicionais que permitissem discriminar e definir a lista de contemplados.
Registre-se que uma grande quantidade de propostas foi muito bem avaliada pelos assessores ad-hoc e
incentivamos os autores a dar sequência ao importante trabalho de produzir um livro didático para o ensino
graduação.
Comissão de Especialistas: Critérios para a priorização das propostas
1. completa aderência aos pressupostos principais do edital: produzir livro didático associado à disciplina ou a
um conjunto de disciplinas dos cursos de graduação da USP e, ao mesmo tempo, apresentar elevada qualidade
acadêmica para ser disponibilizado ao ensino de graduação.
2. participação exclusiva de professores da USP como autores: para valorizar o trabalho docente no ensino de
graduação e, ao mesmo, garantir que esse seja um parâmetro de destaque da atuação docente no ensino e possa
ser usado na progressão da carreira acadêmica.
3. abrangência do tema do livro didático para atender aos diferentes campi da USP: livros didáticos em temas
vinculados a disciplinas obrigatórias ou eletivas e presentes em cursos existentes em diferentes campi tem um
maior potencial para atender um universo mais amplo de alunos ou, por esta razão, textos de temas transversais.
4. conteúdo do livro didático: adequação da exposição de conteúdo feita ou prevista, em casos de propostas
inscritas na categoria projeto.
5. inserção nacional e similares: priorizaram-se propostas na categoria produção e editável de maior inserção no
ambiente acadêmico atual e com carência no mercado editorial.
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Propostas selecionadas por categoria
1. Editável: as propostas classificadas e priorizadas serão encaminhadas diretamente à Edusp para a segunda fase
de seleção, como previsto no Edital. Nos casos em que sejam recomendadas alterações, o autor (ou autores)
terá(ão) prazo para fazê-las e submeterão o material alterado para que seja reexaminado. Uma vez aprovado, este
será objeto de contrato de publicação e entrará com prioridade em produção.
2. Produção: As propostas selecionadas serão encaminhadas ao(s) autor(es), que deverá(ão) considerar as
recomendações indicadas. Finalizada a produção, respeitando o cronograma encaminhado com a proposta, os
originais serão reexaminados pela PRG e, com a aprovação nesta instância, serão encaminhados à Edusp e
seguirão as etapas das selecionadas na categoria editáveis.
3. Projeto: As propostas selecionadas na categoria projeto terão, como previsto no edital, seu andamento
acompanhado e avaliado pela PRG. Com essa finalidade o(s) autor(es) deverá(ão) apresentar documentação
consistindo de:
a. uma versão das partes ou capítulos concluídos – em até 6 meses
b. uma primeira versão do original concluído – até 12 meses. Os originais concluídos, mesmo antes do
prazo previsto no cronograma apresentado na proposta, serão encaminhados à Edusp, onde seguirão as
etapas indicadas na categoria editáveis.
Assinatura de Termo de Compromisso
Os autores com propostas selecionadas nas categorias Projeto e Produção devem manifestar seu interesse em
executar a proposta inscrita até o final de janeiro de 2017. Posteriormente, a PRG produzirá um Termo de
Compromisso que deverá estar assinado no momento do envio formal, pela Unidade, da contratação do docente
temporário.
Propostas não selecionadas
Os docentes cujas propostas não foram selecionadas neste primeiro edital e que as desenvolvam poderão submeter
o original resultante à Edusp para integrar a coleção didática, que é uma das prioridades da Editora segundo
deliberação de seu Conselho Editorial.

Relação das aprovadas classificadas
Acesse os pdfs por categoria.
Comissão de Especialistas
Pró-reitoria de Graduação
São Paulo, 24 de janeiro de 2017.
_____________________________________________________________________________
Rua da Reitoria, 374 – 2º andar
Butantã – São Paulo, Brasil
05508-220

Tel.: (011) 3091-3290
e-mail: prg@usp.br/gabprg@usp.br

