
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA
PROPP - Editora

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL REALIZADA NO DIA 08 DE NOVEMBRO DE 2019

Aos oito dias do mês de novembro de dois mil e dezenove, às dez horas, na Faculdade de Comunicação
da UFJF, situada à Rua José Lourenço Kelmer, s/n, na cidade de Juiz De Fora, reuniram-se os membros do
Conselho Editorial da Editora UFJF. A reunião foi presidida pelo diretor da Editora, Jorge Carlos Felz
Ferreira, e contou com a presença dos professores Charlene Mar�ns Mio�, Elson Magalhães Toledo,
Emerson José Sena da Silveira, Jair Adriano Kopke de Aguiar e Maria Lúcia Durigue�o. Os professores
Rafael Alves Bonfim de Queiroz, Rodrigo Alves Dias e Taís de Souza Barbosa jus�ficaram suas ausências.
Abrindo a reunião, o presidente colocou em apreciação a seguinte pauta: Avaliação dos pareceres
referentes às obras apresentadas para o Edital 01/2019: Considerando os pareceres de assessores
externos à UFJF, o mérito dos originais, a viabilidade de publicação e a adesão das obras às condições
definidas pelo Edital 01/2019, o Conselho Editorial selecionou as seguintes obras para publicação:
Ambiente construído e seu desempenho, organizada por Maria Aparecida Steinherz Hippert; Diferenças
e educação: trajetórias de pesquisa, organizada por Luciana Pacheco Marques e Sandrelena da Silva
Monteiro; Juiz de Fora - da bruxa do Botanágua ao canjerês da rua do Capim, de autoria de Jefferson de
Almeida Pinto, Heliane Cearin Henriques e Rogério Rezende Pinto; Manual de Biossegurança da
Faculdade de Odontologia da Universidade Federal de Juiz de Fora: conceitos, princípios, ro�nas,
processos, controle de resíduos e legislações específicas, organizada por Aneliese Holetz de Toledo
Lourenço; ,“Menino veste azul, menina veste rosa”, e nós? organizada por Neilton dos Reis; O
jornalismo em equívoco: o telefone celular e a invenção diferenciante, de autoria de Evandro José
Medeiros Laia; Perspec�vas histórico-crí�cas no Serviço Social: América La�na, América do Norte e
Europa, organizada por Carina Berta Moljo. Autorização de edital para 2020: O diretor da Editora, Jorge
Felz, apresentou proposta de abertura de edital para publicação para o ano de dois mil e vinte. A
proposta foi aprovada por todos os presentes. Nada mais havendo a tratar, o presidente encerrou a
reunião, da qual foi lavrada a presente ata, assinada por todos que concordam com seus dizeres.

 

Documento assinado eletronicamente por Jair Adriano Kopke de Aguiar, Professor(a), em
30/03/2021, às 19:27, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Charlene Mar�ns Mio�, Professor(a), em 31/03/2021, às
17:28, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº 8.539, de 8 de
outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Henrique Almeida de Queiroz, Diretor (a), em
12/04/2021, às 12:23, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º do Decreto nº
8.539, de 8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no Portal do SEI-U�f (www2.u�f.br/SEI) através
do ícone Conferência de Documentos, informando o código verificador 0317875 e o código CRC
22D9D3B0.
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