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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL REALIZADA NO DIA 06 DE MAIO DE 2022

Aos seis dias do mês de maio de dois mil e vinte e dois, às dez horas, na Faculdade de Enfermagem da
UFJF, situada à Rua José Lourenço Kelmer, s/n, Juiz de Fora, MG, reuniram-se os membros do Conselho
Editorial da Editora UFJF. A reunião foi presidida pelo diretor da Editora, Ricardo Bezerra Cavalcante, e
contou com a presença dos professores Charlene Mar�ns Mio�, Cláudia Helena Cerqueira Mármora,
Cris�na Dias da Silva, Jair Adriano Kopke de Aguiar e Raphael Fortes Marcomini. Os professores Iluska
Maria da Silva Cou�nho e Marco Aurélio Kistemann Júnior jus�ficaram suas ausências. Abrindo a reunião,
o presidente colocou em apreciação a seguinte pauta: Aprovação de atas anteriores -   Foram aprovadas
as atas das reuniões realizadas nos meses de fevereiro e março de dois mil e vinte e dois. Obras
pendentes: O diretor da Editora apresentou a relação de obras pendentes, das quais quatorze estão em
processo de produção, e uma em processo de assinatura de contrato. Fluxo dos selos editoriais – O
diretor apresentou a relação de selos e seus respec�vos responsáveis. Relatou que, conforme
estabelecido pelo Conselho, foi possível atender algumas flexibilizações solicitadas pelos selos. Outras,
porém, não puderam ser atendidas, como prorrogação de prazos e aumento do número de obras.
Informou que, depois do dia quinze de junho, prazo estabelecido para o envio das obras, a Editora fará
um levantamento do recurso restante e buscará direcioná-lo aos programas profissionais e acadêmicos
que não par�ciparam do processo de criação de selos. Ressaltou que os contratos de edição dos selos
devem ser assinados pelo diretor da Editora e que os selos não têm autonomia para firmar contratos de
coedição. Recomposição do Conselho Editorial – Tendo em vista que o regimento da Editora prevê que
os conselheiros tenham mandato de dois anos, com possibilidade de recondução por igual período, mas
não menciona se os suplentes devem assumir ao final do mandato do �tular, o diretor apresentou duas
possibilidades para subs�tuição dos conselheiros Charlene Mar�ns Mio� e Jair Adriano Kopke de Aguiar
(cujos mandatos estão a findar): nova eleição, inclusive para as vagas de suplentes que não estão
ocupadas; ou que os suplentes ocupem a vaga de �tular. Ficou decidido que, para o momento, os
suplentes serão convidados a ocupar a vaga de �tular e nova eleição para suplente será realizada até
dezembro do presente ano. 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 Ricardo Bezerra Cavalcante, Diretor (a), em 29/08/2022,
às 08:03, 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 Claudia Helena Cerqueira Marmora, Professor(a), em
29/08/2022, às 10:51, 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 Andre Ne�o Bastos, Professor(a), em 29/08/2022, às
14:35, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

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 0925347 e o código CRC
E68CB5ED.

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_ato2019-2022/2020/decreto/D10543.htm


Referência: Processo nº 23071.909245/2021-41 SEI nº 0925347


