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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL REALIZADA NO DIA 09 DE JUNHO DE 2021 

Aos nove 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
Charlene Martins Miotti, Jair Adriano Kopke de Aguiar, Maria Lúcia Duriguetto e Taís de Souza Barbosa.
Abrindo a reunião, o presidente colocou em apreciação a seguinte pauta: Aprovação da ata da última
reunião do Conselho: Foi aprovada a ata da reunião realizada no dia quatorze de abril de dois mil e vinte e
um. Eleição de novos membros para o Conselho (já requisitada via SIGA): O diretor da Editora
informou que requisitou abertura de processo eleitoral via SIGA para novos membros do Conselho e
perguntou se algum dos atuais membros poderia atuar como acompanhante do processo pelo sistema. O
professor Jair se disponibilizou a acompanhar o processo. Andamento das obras represadas: O professor
Henrique informou que, das quinze obras que se encontravam represadas, oito já foram finalizadas, e que
pretende finalizar as restantes até o final do corrente ano. Relatou também que se reuniu com a Pró-Reitoria
de Planejamento, Orçamento e Finanças – PROPLAN para estudar a possibilidade de pagamento da compra
de direitos para tradução da obra Latin via Ovid e que, para tanto, será necessária uma concertação
institucional, uma vez que o valor precisa estar de acordo com a cotação do dólar do dia em que o pagamento
for realizado. Disse que informou à PROPLAN que os tradutores aceitariam publicar em formato e-book e
perguntou à professora Charlene se concordariam em distribuir o material gratuitamente. Charlene respondeu
que é a favor da distribuição gratuita, mas que seria preciso verificar o posicionamento da editora detentora
dos direitos. Afirmou também que gostaria que as questões relativas ao pagamento fossem acertadas antes de
que seja retomado o contato com a referida editora e solicitou que esse contato, quando for retomado, seja
feito de forma institucional, apresentando os motivos pelos quais as primeiras tentativas não foram levadas
adiante. Andamento das obras dos PPGs: O diretor da Editora informou que as obras dos programas de
pós-graduação estão recebendo ajustes da equipe de produção da Editora para serem enviadas aos autores.
Informou também que foi iniciada a inserção de obras no site, para disponibilização em formato PDF.
Possível mudança de local das instalações da Editora: O diretor da Editora relatou que, por saber que o
Museu de Arte Murilo Mendes – MAMM necessita retomar o espaço hoje ocupado pela Editora, tem
estudado duas opções de novos ambientes: o prédio onde funciona o Centro de Pesquisa Social – CPS, no
campus, e a casa onde funcionava o Centro de Psicologia Aplica – CPA, no bairro Granbery. A professora
Charlene, embora afirmando a importância de localizar a Editora no campus, ponderou sobre o tamanho do
espaço do CPS, que não seria suficiente para comportar o estoque da Editora. Colocou também a importância
de se ocupar os imóveis históricos pertencentes à universidade, não somente por serem espaços amplos, que
comportam uma boa estrutura, mas principalmente no sentido de preservação do patrimônio. O professor
Henrique disse que lhe foram relatados alguns problemas de infraestrutura na casa localizada no Granbery e
que, por isso, pretende verificar as instalações dos dois ambientes com cautela. 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 Taís de Souza Barbosa, Professor(a), em 24/11/2021, às
03:27, 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 Charlene Mar�ns Mio�, Professor(a), em 24/11/2021, às
09:25, 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
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25/11/2021, às 12:31, 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.

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 0461428 e o código CRC
123EF97E.
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