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ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2021

Aos quatorze dias do mês de abril 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, Elson Magalhães Toledo, Jair Adriano Kopke de Aguiar e Taís de Souza Barbosa.
O professor Emerson Sena da Silveira justificou sua ausência. Abrindo a reunião, o presidente colocou em
apreciação a seguinte pauta: Eleição para recomposição do Conselho - procedimentos já realizados e
definição de lançamento do Edital – O diretor da Editora informou que participou do treinamento exigido
para abertura de eleições pelo SIGA e consultou os demais membros sobre a viabilidade de se iniciar o
processo em período de férias acadêmicas. A professora Charlene indagou se haveria alguma urgência a
depender dessa recomposição, ao que o professor Henrique respondeu que somente para os nomes constarem
na ficha técnica dos livros relativos a demandas remanescentes de editais anteriores. O professor Jair propôs
que, para essas obras, conste na ficha o Conselho vigente à época da aprovação. Todos se manifestaram
favoravelmente a essa proposta e decidiram por aguardar o término das férias acadêmicas para dar início ao
processo eleitoral para recomposição do Conselho. Deliberação do Conselho sobre impressão de livros
que foram diagramados em formato e-book: PENSAR A RELIGIÃO e FORMAÇÃO DE
PROFESSORES NA CULTURA DIGITAL – O diretor da Editora relatou que enviou para os autores das
obras represadas a proposta de publicação em formato e-book, que houve uma boa aceitação da proposta,
mas que dois autores (das obras Pensar a Religião e Formação de Professores na Cultura Digital) gostariam
de ter o arquivo do livro liberado para que possam enviar para impressão por outra editora. Considerando
que o ato envolveria questões jurídicas relativas à cessão de direitos autorais, assim como um impasse no que
concerne ao retorno do investimento do autor, uma vez que a universidade recebe os valores das vendas
somente por meio de GRU, o Conselho deliberou por aguardar que a Editora tenha verba para atender à
demanda de impressão. O professor Henrique se comprometeu a comunicar aos interessados que a Editora
cumprirá com a impressão assim que houver recursos para esse fim. Livros dos programas de pós-
graduação da UFJF - Henrique informou que foram enviados trinta e seis originais à empresa contratada
para prestar serviços de revisão e diagramação e que os arquivos foram devolvidos integralizados na última
semana. Explicou que o trabalho da empresa será revisado pela editora de publicações e pelo diagramador do
quadro da universidade, para adequá-lo à padronização adotada pela Editora. Disse que, buscando otimizar o
tempo de trabalho, foi decidido que será enviada somente uma versão, em formato PDF, para o autor marcar
os comentários que julgar necessários antes da finalização da obra. Afirmou que gostaria de concluir essas
obras até o final do corrente ano e começar um planejamento para os próximos editais que priorize a
submissão das propostas ao Conselho Editorial, considere a capacidade produtiva da equipe e não gere uma
sobrecarga que possa comprometer a qualidade das produções. Consultou os demais membros também sobre
a metodologia a ser adotada para o lançamento das obras no site da Editora: lançá-los paulatinamente ou
aguardar que todos estejam prontos para lançá-los à mesma época. Todos opinaram pelo lançamento
paulatino, na medida em que cada obra for finalizada. Informes Gerais - O diretor informou ainda que a
equipe da Editora começou a elaborar um fluxograma de todo o processo de trabalho para disponibilizar no
site, com o intuito de reorganizar os procedimentos de recepção de originais. Para tanto, aventou-se a adoção
de um sistema de repositório em que o próprio autor insira o arquivo e toda a movimentação fique registrada.
Afirmou que pretende, outrossim, elaborar vídeos instrucionais acerca das adequações dos textos, que sejam
de curta duração, de linguagem clara e objetiva. O professor Elson perguntou se a Editora não teria interesse
em criar também um espaço de divulgação das videoaulas elaboradas para o ensino remoto emergencial no
período da pandemia de covid-19. Henrique respondeu que, para isso, seria preciso estabelecer uma parceria
com o Centro de Educação a Distância – CEAD, que verificaria essa possibilidade e que seria também
interessante a criação de vídeos com os autores dos programas de pós-graduação para o lançamento das
obras que estão em curso de produção no momento. 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. 
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