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NORMA PARA AUTORES 

 
1. Quem pode submeter originais para publicação? 
O proponente deve ter título de doutor ou equivalente. 
 
2. O que deve ser um original para a coleção Lab404/EDUFBA? 
Inédito. Uma obra de referência sobre temas da atualidade da cultura digital, em 
linguagem direta, objetiva e clara, com o suporte de imagens e infográficos. Busca-se 
suprir uma lacuna na produção de textos acadêmicos eletrônicos didáticos para 
estudantes de graduação, pós-graduação e público em geral (similar ao das coleções 
“Primeiros Passos” da Brasiliense ou os da coleção "Qui Sais-Je”, da PUF, França).  
 
3. Qual o formato do original?  
Cada e-book terá́ em média (não exclusivo) 50 páginas (até 12 mil palavras e uma 
imagem por página), dividas nas seguintes sessões. As sessões podem ter outros 
títulos, mas devem necessariamente fazer parte do material enviado: 
 
Capa - 2 páginas para início e fim; 
Sumário - 1 página com a lista de tópicos; 
Introdução - 1 página sobre o tema do e-book; 
Apresentação - 5 a 15 páginas conceituando o tema; 
Casos - 5 a 15 páginas com casos e exemplo concretos; 
Controvérsias/Discussões - 5 a 15 páginas apresentando controvérsias, criticas, etc.; 
Conclusão - 1 página com um fechamento do conteúdo, e; 
Referências - 1 página com links e referências úteis sobre o tema 
 
Deve-se evitar o uso de muitas notas de rodapé. O interessante é ter um texto mais 
fluido e que o autor deixe nas referências indicações de leituras e de material 
audiovisual como vídeos, sites, apresentações etc.  
 
O proponente deve ter o direito de uso das imagens ou autorização para publica-la. O 
trabalho de obtenção da autorização é de responsabilidade do proponente. Não serão 
aceitos originais sem imagens autorizadas ou de livre uso.  
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