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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL REALIZADA NO DIA 10 DE MARÇO DE 2021

Aos dez dias do mês de março 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 Mar�ns Mio�, Jair Adriano Kopke de Aguiar e Taís de Souza Barbosa. Os
professores Emerson Sena da Silveira e Maria Lúcia Durigue�o jus�ficaram suas ausências. Abrindo a
reunião, o presidente colocou em apreciação a seguinte pauta: Apresentação da nova direção e
planejamento da Editora em 2021: O professor Henrique se apresentou aos membros do Conselho e
descreveu o atual quadro de servidores da Editora, que conta com um secretário execu�vo, um assistente
em administração e um técnico em enfermagem no setor administra�vo; um diagramador e um editor de
publicações no setor de produção; e um assistente em administração no setor de distribuição. Colocou
que gostaria de contar com a colaboração do Conselho como mais um meio de, através dos canais
próprios, sensibilizar a comunidade acadêmica sobre a necessidade de reposição de quadro para o setor.
Informou que a equipe está trabalhando em demanda recentemente determinada pela Pró-Reitoria de
Pós-Graduação e Pesquisa – PROPP, à qual a Editora está subme�da, de suporte técnico para a produção
de obras selecionadas pelos programas de pós-graduação. Relatou como essa demanda, de natureza de
trabalho muito diferente da pra�cada pela Editora via de regra, excedeu a capacidade produ�va do setor,
tendo sido feitas, até o momento, a recepção e a preparação de originais de trinta e três obras. O
professor Jair ques�onou o procedimento adotado, por não ter sido levado ao conhecimento do
Conselho Editorial e, consequentemente, decorrido em seleção de obras que não passaram por avaliação
de pareceristas externos, comprometendo, assim, a transparência dos processos que são de atribuição
do Conselho. Afirmou também a importância de que seja providenciada a atualização do site da Editora e
de que seja levada para a Administração Superior a urgente necessidade de reestruturação do setor, por
meio de reposição de quadro ou, se necessário, de terceirização. Enfa�zou ainda a imprescindibilidade de
que se considere a importância ins�tucional da Editora. O professor Henrique informou que a atualização
do site está em planejamento, uma vez que ele teve acesso recentemente ao domínio. Edital de 2020
represado e Edital 2021: Considerando que, além do volume de tarefas decorrente do atendimento aos
programas de pós-graduação, a Editora ainda tem obras de editais anteriores a serem finalizadas, o
diretor propôs que não seja aberto edital de publicação para o ano de dois mil e vinte e um. A proposta
foi aprovada por todos os presentes. Obras represadas (Tradução de livro em la�m; Obras professora
Enilce; Obra professora Maria Lúcia, dentre outras): Henrique apresentou uma tabela de controle
contendo obras que foram selecionadas por edital para livros impressos, mas que serão publicadas como
e-books. Disse que os autores serão comunicados da impossibilidade de impressão. A esse respeito, a
professora Charlene indagou se não haveria a possibilidade de impressão sob demanda. O diretor
respondeu que essa alterna�va já havia sido abordada com a equipe e que o diagramador, Alexandre,
informou que fora elaborado um projeto para esse �po de operacionalização na época em que a Editora
era administrada pela FADEPE, mas que o projeto não caminhou. Logo, seria necessário retomá-lo,
alterando os dados de acordo com a atual conjuntura, considerando também que a produção de obra
impressa não consiste em enviar para impressão um e-book, mas em submeter o original a um novo
processo de editoração e a uma nova solicitação de ISBN. Sobre a proposta de tradução da obra La�n via
Ovid, o professor Henrique informou que agendou reunião com a Pró-Reitoria de Planejamento,
Orçamento e Finanças – PROPLAN para tentar retomar o processo que foi iniciado pelo então diretor da
Editora no ano de dois mil e dezenove. Buscando atender à demanda da autora Enilce Albergaria,
também sobre pagamento de direitos de obras traduzidas, ele pediu licença ao Conselho para convidá-la
a par�cipar da próxima reunião. Todos os presentes se manifestaram favoravelmente ao convite. Obra
específica da Casa D'Italia (professor Marcos Olender – História): O diretor da Editora relatou que foi



procurado pelo professor Marcos Olender para apresentar uma proposta de publicação de uma obra
sobre a história da Casa D'Italia de Juiz de Fora. Foi decidido pelo Conselho comunicar ao autor que ele
poderá submeter a proposta ao edital que será aberto no ano de dois mil e vinte e dois, pois não haverá
abertura de edital no presente ano. Recomposição do Conselho Editorial: Henrique informou que
pretende providenciar em breve o processo sele�vo para membros do Conselho representantes das
áreas que estão vagas e que incluirá os professores do Campus Avançado Governador Valadares nas
possibilidades de candidaturas. 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 19:28, 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 Taís de Souza Barbosa, Professor(a), em 30/03/2021, às
19:44, 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
17:27, 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 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 0317890 e o código CRC
5FEC4805.
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