


Vozes Acadêmica é o mais recente selo editorial da Editora Vozes, e tem 
como escopo principal publicar teses e dissertações em parceria com ins-
tituições de todo o país.

O Conselho Editorial da Vozes sempre recebeu muitas teses e disserta-
ções, advindas tanto das diversas áreas das ciências humanas, quanto da 
área teológica, encaminhadas por pesquisadores que buscam publicar o 
produto final de suas pesquisas. Porém, como esses textos acadêmicos 
têm um público leitor não tão amplo, a grande maioria dessas propostas 
acabava não sendo aprovada para publicação.

Com este novo selo, nos propomos a, finalmente, atender a esta deman-
da. Sua característica principal é ser um espaço bem identificado onde 
o leitor poderá encontrar textos de áreas de pesquisa específicas, com 
linguagem e metodologia próprias, e que, de outro modo, não figurariam 
em nosso catálogo. 

Contudo, é importante ressaltar que Vozes Acadêmica é um selo de parce-
ria institucional. Ele terá, em sua estrutura interna, séries organizadas por 
diferentes instituições e a partir de diferentes áreas de conhecimento – Ad-
ministração, Antropologia, Ciências da Religião, Ciências Sociais, Ciências 
Políticas, Comunicação, Ecologia, Educação e Pedagogia, Filosofia, Histó-
ria, Letras, Psicologia, Serviço Social, Sociologia, Teologia. Por ora, não pu-
blicaremos títulos avulsos que não sejam aqueles indicados por uma insti-
tuição parceira. Isto significa que cada Instituto, Departamento, Faculdade 
ou Programa de Pós-Graduação deve propor a sua série, a partir da sua 
própria produção acadêmica. 



Todas as propostas que chegam ao selo Vozes Acadêmica, indicadas por 
suas instituições de ensino, devem já ter passado pela chancela de uma 
banca examinadora. A qualidade textual e acadêmica deve ter sido com-
provada no momento da aprovação da tese ou da dissertação. As obras 
sugeridas passarão pelo parecer dos editores e serão submetidas à apro-
vação do nosso Conselho Editorial. 

O livro final é o texto acadêmico com a mesma estrutura e conteúdo apro-
vados pelos membros da banca examinadora, ou seja, após a crítica dos 
professores e a posterior releitura por parte dos autores. Mas é importante 
ressaltar que se trata de textos acadêmicos, alguns mais técnicos, outros 
mais práticos, que passarão a ser acessíveis a um público maior.

Fizemos um estudo de viabilidade para a publicação de um selo formado 
por trabalhos acadêmicos. Nossa intenção foi delimitar as condições que 
tornariam a publicação interessante e viável para as partes, a instituição, 
a editora e o autor. 



questões editoriais
  As obras devem ser enviadas pelas instituições já devidamente edi-

toradas, isto é, tendo previamente passado por uma revisão textual e 
pela padronização da estrutura, das citações, das fontes e dos títulos. 
Geralmente, as faculdades ou os programas de pós-graduação já pos-
suem suas cartilhas com os padrões exigidos pela Universidade. 

  A capa de todas as obras deste selo editorial seguirá um layout padrão, 
modificando-se apenas o conjunto de cores e o título. As definições 
de cores a serem adotadas ficam sob incumbência de nossa equipe. 
Todos os livros do selo serão publicados no formato 16x23cm.

  A diagramação e a revisão gráfica final ficam, igualmente, a cargo da 
Editora Vozes. 

  Cada instituição proponente pode ter um ou alguns coordenadores para 
a sua série de publicações no selo. O nome desses coordenadores en-
trará na página final dos livros, como normalmente fazemos em nossas 
coleções editoriais.

  Além do conselho editorial da Vozes, podemos incluir na página de cré-
ditos o conselho editorial enviado pela instituição/autor.

  As obras aprovadas serão publicadas mediante um contrato assinado 
pelo autor e outro pela instituição proponente – dois contratos distin-
tos. A ideia inicial é que o livro seja lançado como uma coedição entre 
a instituição e o selo editorial Vozes Acadêmica. 



proposta de parceria: 
  A tiragem inicial padrão será de 500 exemplares.

  A instituição proponente se comprometerá a comprar 300 exemplares 
da obra. Esses exemplares lhe serão vendidos com 50% de desconto, 
viabilizando a sua revenda. Esta quantia de exemplares poderá também 
ser adquirida em parte pelo autor ou outra instituição. Caberá à Editora 
Vozes a definição do preço de comercialização da obra. 

  Oferecemos a possibilidade de publicação também em formato e-book, 
com um acréscimo de 5% no valor final.

  A Editora Vozes ficará com um estoque de 200 exemplares e os dispo-
nilizará em sua rede de comercialização, realizando reimpressões con-
forme a demanda.

  Para reduzir os custos da publicação, o autor abrirá mão dos direitos 
autorais na primeira tiragem.

  Embora a parceria de publicação seja diretamente entre a Editora Vozes 
e a instituição proponente, que faz a curadoria e a seleção das obras, o 
pagamento ou a compra dos respectivos exemplares também pode ser 
feito por pessoa física ou outra agência de fomento. 



compromisso da editora vozes com as obras do selo 
vozes acadêmica:
  Manter a obra à venda em sua estrutura de comércio on-line e nas prin-

cipais plataformas de venda on-line do Brasil, por um período mínimo 
de 3 anos.

  Manter o título em seu catálogo de obras físicas, com respectivas reim-
pressões por no mínimo cinco anos enquanto houver demanda.

  Disponibilizar comercialmente a obra em formato de e-book nas pla-
taformas específicas por no mínimo cinco anos e – além disso – en-
quanto houver interesse por parte do autor.

  Divulgar a obra nacionalmente em seus canais de comunicação e 
marketing.

  Disponibilizar a obra para exposição e venda nos eventos específicos 
às temáticas em que a Editora Vozes estiver presente.

Para apresentar seu projeto, entre em contato conosco:

E-mail: editorial@vozes.com.br

Tel.: (24) 2233-9011




