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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL REALIZADA NO DIA 30 DE JUNHO DE 2021

Aos trinta dias do mês de junho de dois mil e vinte e um, às quatorze horas, por meio de videoconferência
pela plataforma Google Meet, reuniram-se os membros do Conselho Editorial da Editora UFJF. A reunião foi
presidida pelo diretor da Editora, Henrique Almeida de Queiroz, e contou com a presença dos professores
Elson Magalhães Toledo, Maria Lúcia Duriguetto e Taís de Souza Barbosa. Abrindo a reunião, o presidente
colocou em apreciação a seguinte pauta: Demanda da PROPP de execução de valores restantes do
PROAP: O diretor da Editora informou que os recursos advindos do Programa de Apoio à Pós-Graduação -
PROAP, que tinham previsão de validade para a data de trinta de abril de dois mil e vinte um, tiveram esse
prazo prorrogado para o mês de dezembro do corrente ano. Relatou que, por isso, a Pró-Reitoria de Pós-
Graduação e Pesquisa – PROPP requisitou a produção de mais e-books, para utilização do restante em caixa.
Ponderou a respeito do curto prazo para execução, considerando o tempo necessário para submissão das
obras aos pareceristas externos e à apreciação do Conselho, preparação dos originais por parte da equipe de
produção da Editora e realização dos serviços de revisão e diagramação pela empresa contratada. Consultou
os demais membros sobre a possibilidade de lançamento de edital e de se considerar que as obras já passam
por um processo seletivo nos respectivos programas de pós-graduação. A professora Maria Lúcia afirmou
que compartilha da preocupação acerca dos prazos, uma vez que o crivo de seleção interno dos programas
não é uma regra na universidade e, caso não haja um planejamento com tempo hábil para que o Conselho
avalie as obras, a Editora passaria a atuar como um espaço meramente instrumental de execução dos recursos
do PROAP. Advertiu que desconsiderar o papel consultivo, formativo e pedagógico do Conselho e dos
pareceristas, que também são fundamentais no processo, tornaria sem efeito o próprio sentido de existência
dessas instâncias, cuja função precípua é a mediação avaliativa. Colocou que, embora legítima a preocupação
da PROPP em utilizar os recursos em sua totalidade, esse não pode ser o critério que faça a Editora assumir a
pressa imposta pelo prazo de execução do orçamento, atuando de uma forma desqualificada. Propôs que o
diretor da Editora, como gestor, e em diálogo com a equipe de produção, avalie quantas obras seria possível
receber respeitando os trâmites que garantem o funcionamento pleno dos papéis do Conselho para, então,
apresentar uma proposta. Os professores Elson e Taís concordaram com o exposto e a professora Taís sugeriu
que a votação fosse realizada de forma assíncrona, para garantir a participação dos membros que não
puderam participar da reunião. Estando todos os presentes de acordo, o professor Henrique se comprometeu
a organizar a proposta para submeter à votação assíncrona. 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 Priscila de Faria Pinto, Pró-Reitor(a), em 17/11/2021, às
09:33, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Taís de Souza Barbosa, Professor(a), em 24/11/2021, às
03:25, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Jair Adriano Kopke de Aguiar, Professor(a), em
25/11/2021, às 12:30, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do
Decreto nº 10.543, de 13 de novembro de 2020.

Documento assinado eletronicamente por Ricardo Bezerra Cavalcante, Diretor (a), em 01/04/2022,
às 09:34, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº
10.543, de 13 de novembro de 2020.
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