EDITAL Nº 01/2021
SELEÇÃO E PUBLICAÇÃO DE LIVROS ORIUNDOS DE TRABALHOS
ACADÊMICOS PELA FUNDAÇÃO WALDEMAR ALCÂNTARA - FWA

NOTA DE RETIFICAÇÃO

A FUNDAÇÃO WALDEMAR ALCÂNTARA, por meio da Comissão de Avaliação
constituída, com a finalidade de obter maior alcance de resultados, resolve ampliar o objeto

e modificar o cronograma do Edital nº 01/2021.
Para tanto, a presente nota informa as seguintes retificações:


ITEM 1.2. DO EDITAL

ONDE SE LIA:
1.2. As teses e dissertações submetidas a este Edital devem ter sido defendidas no período
de 2015 a 2021.
LEIA-SE:
1.2. As teses e dissertações submetidas a este Edital devem ter sido defendidas no período
de 2000 a 2021.


ITEM 3.1. DO EDITAL

ONDE SE LIA:
3.1 A inscrição deverá ser realizada no site da Fundação Waldemar Alcântara
(www.fwa.org.br) no período de 2 de abril a 2 de maio de 2021, até às 23h:59m (horário
oficial de Brasília). Inscrição em formulário disponibilizado no site (Anexo I).
LEIA-SE:
3.1 A inscrição deverá ser realizada no site da Fundação Waldemar Alcântara
(www.fwa.org.br) no período de 2 de abril a 15 de maio de 2021, até às 23h:59m (horário
oficial de Brasília). Inscrição em formulário disponibilizado no site (Anexo I).
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ITEM 6.1. DO EDITAL

ONDE SE LIA:
6. 1 – O resultado da seleção acontecerá em dois momentos: a) preliminar e b) final.
a) O resultado preliminar do processo de seleção será divulgado no site www.fwa.org.br
a partir das 18h do dia 03 de julho de 2021.
b) O resultado final de seleção será divulgado no site www.fwa.org.br, a partir das 18h
do dia 13 de julho de 2021, sendo de total responsabilidade do candidato acompanhar a
atualização das informações.
LEIA-SE:
6. 1 – O resultado da seleção acontecerá em dois momentos: a) preliminar e b) final.
a) O resultado preliminar do processo de seleção será divulgado no site www.fwa.org.br
a partir das 18h do dia 17 de julho de 2021.
b) O resultado final de seleção será divulgado no site www.fwa.org.br, a partir das 18h
do dia 27 de julho de 2021, sendo de total responsabilidade do candidato acompanhar a
atualização das informações.



ITEM 6.4. DO EDITAL

ONDE SE LIA:
6.4 A Comissão de Avaliação divulgará no site da Fundação Waldemar Alcântara
www.fwa.org.br o resultado do recurso, dia 13 de julho de 2021.
LEIA-SE:
6.4 A Comissão de Avaliação divulgará no site da Fundação Waldemar Alcântara
www.fwa.org.br o resultado do recurso, dia 27 de julho de 2021.


ITEM 7.1. “caput” DO EDITAL

ONDE SE LIA:
7.1 O candidato aprovado no processo de seleção deverá enviar para a Fundação
Waldemar Alcântara www.fwa.org.br , no período de 14 a 23 de julho de 2021, até as
23h, os seguintes documentos:
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a) Termo de cessão de direitos autorais para publicação (Anexo III)
b) Declaração de Autorização para Uso de Imagens (Anexo IV);
c) Declaração de Revisão Ortográfica e Textual em formato PDF (Anexo V);
d) Declaração do autor, em formato PDF, assinada e digitalizada responsabilizando-se
pela originalidade e autenticidade da obra, bem como compromendo-se a atender
qualquer possível reclamação ou demanda apresentada em juízo, questionando os direitos
autorais do material textual e iconográfico apresentado e isentando a Fundação Waldemar
Alcântara da responsabilidade, quanto a esse tipo de demanda (Anexo VI).
e) O trabalho em formato de livro Word, de acordo com as normas da ABNT, obedecendo
às disposições contidas neste Edital, conforme consta do Termo de Compromisso (Anexo
VII).
LEIA-SE:
7.1 O candidato aprovado no processo de seleção deverá enviar para a Fundação
Waldemar Alcântara www.fwa.org.br , no período de 28 de julho de 2021 a 06 de agosto
de 2021, até as 23h, os seguintes documentos:
a) Termo de cessão de direitos autorais para publicação (Anexo III)
b) Declaração de Autorização para Uso de Imagens (Anexo IV);
c) Declaração de Revisão Ortográfica e Textual em formato PDF (Anexo V);
d) Declaração do autor, em formato PDF, assinada e digitalizada responsabilizando-se
pela originalidade e autenticidade da obra, bem como compromendo-se a atender
qualquer possível reclamação ou demanda apresentada em juízo, questionando os direitos
autorais do material textual e iconográfico apresentado e isentando a Fundação Waldemar
Alcântara da responsabilidade, quanto a esse tipo de demanda (Anexo VI).
e) O trabalho em formato de livro Word, de acordo com as normas da ABNT, obedecendo
às disposições contidas neste Edital, conforme consta do Termo de Compromisso (Anexo
VII).
Retifica-se o edital conforme acima especificado, permanecendo inalterados
os demais itens e subitens.
Fortaleza, 01 de maio de 2021.

A Comissão de Avaliação.
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