SECRETARIA DE ESTADO DA EDUCAÇÃO, DO ESPORTE E DA CULTURA
DEPARTAMENTO DE RECURSOS HUMANOS-DRH

PRORROGAÇÃO DO PRAZO PARA SUBMISSÃO DE PROPOSTA PARA
PUBLICAÇÃO ATRAVÉS DO EDITAL Nº 21/2021/GS/SEDUC, EXCLUSIVAMENTE
PARA O PÚBLICO DA EDUCAÇÃO INCLUSIVA

Valemo-nos do presente para informar a estudantes e professores(as) das redes estadual e
municipais do Estado de Sergipe que o prazo para submissão de propostas para a publicação de
livros através do edital 21/2021/GS/SEDUC foi prorrogado exclusivamente para o públicco da
Educação Inclusiva. A prorrogação visa à garantia do direito de participação do(a) estudante com
deficiência no processo seletivo em curso, medida levada a cabo mediante a publicação deste Edital
em LIBRAS – Língua Brasileira de Sinais, cujo link de acesso está disponível no Portal do Programa
Editorial da SEDUC: <<https://intranet.seduc.se.gov.br/sistemas/editora.seduc/Editais>>.
As submissões de estudantes com deficiência devem ser feitas por professores(as)
orientadores(as), através do Formulário de Submissão de Propostas, disponível do Portal do
Programa Editorial da SEDUC.
Como as submissões para revistas podem ser realizadas a qualquer momento, tendo em vista
que elas funcionam em fluxo contínuo, o cronograma com prazo prorrogado para submissões da
Educação Inclusiva se restringe às propostas de publicação de livros.

8.1 CRONOLOGIA DA PRODUÇÃO EDITORIAL DE LIVROS (Exclusivamente para a
Educação Inclusiva)

DESCRIÇÃO DOS EVENTOS
●

Período para submissão das propostas de estudantes

DATAS LIMITES
De 26/08/2021 a 26/09/2021

com deficiência;
●

Período de avaliação das propostas submetidas;

●

Divulgação dos resultados no portal do Programa

29/09/2021 a 28/10/2021
01/11/2021

Editorial da SEDUC/SE;
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●

Período para interposição de recurso;

●

Divulgação dos resultados dos recursos no portal

02/11/2021 a 04/11/2021
08/11/2021

do Programa Editorial da SEDUC/SE;
●

Divulgação do resultado final no portal do

10/11/2021

Programa Editorial da SEDUC/SE.

Aracaju (SE), 26 de agosto de 2021.

JOSUÉ MODESTO DOS PASSOS SUBRINHO
Secretário de Estado da Educação, do Esporte e da Cultura
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