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A Editora da Universidade do Estado de Minas Gerais apre-
senta o relatório das atividades desempenhadas durante o 
ano de 2019. Neste documento, são destacadas as principais 
ações desenvolvidas e os resultados alcançados a partir das 
estratégias adotadas pela equipe, gestão e Conselho Editorial.

Salienta-se que, em 2019, a editora passou por uma profun-
da reestruturação. A renovação da gestão, a capacitação do 
pessoal, a reativação do Conselho Editorial, a publicação de 
um novo Regimento Interno da EdUEMG e a implantação da 
Política Editorial – documento bianual contendo os direcio-
nadores estratégicos, tipos de publicações apoiadas, normas 
editoriais e política de direitos autorais adotadas – foram 
progressos importantes para a Editora frente à nova realidade 
da UEMG e do mercado editorial universitário.

Diversas ações de suporte a autores e editores foram reali-
zadas por meio de iniciativas da gestão e em parceria com 
as pró-reitorias. A publicação de manuais técnicos, como 
o Roteiro para criação de periódicos, o Guia do autor e o 
Guia de produção gráfica, tem apoiado a produção de novas 
publicações e aprimorado os trabalhos em desenvolvimento. 

Com a melhoria dos instrumentos de avaliação de originais e 
o alinhamento dos processos junto aos pareceristas, notou-se 
maior envolvimento dos comitês de avaliação. Contando com 
a participação de professores de diversas áreas do conhe-
cimento da Universidade, 112 membros colaboram com a 
avaliação de propostas submetidas à EdUEMG.

A EdUEMG, nesse ano, também fez-se mais presente na inter-
net com a reestruturação do site e a criação das redes sociais. 
A produção de um conteúdo focado no público acadêmico 
da UEMG e externo e a divulgação estratégica do catálogo e 
dos lançamentos proporcionaram um aumento considerável 
de acessos ao site e uma base de seguidores no Instagram, 
Facebook e Twitter.

Em relação aos periódicos científicos destaca-se o fato de 
nesse ano ter sido iniciada uma política de apoio aos editores 
científicos, buscando o aprimoramento do trabalho edito-
rial, a profissionalização dos editores e assim culminando na 
elevação da qualidade (por conseguinte, do Qualis) destes 
periódicos. Outras ações desenvolvidas foram a atualização 
do Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER/OJS) 
buscando alcançar as adequações técnicas e de segurança 
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do sistema e o incentivo a editores científicos por meio de 
edital de bolsas do PAEx.

O desenvolvimento deste relatório contempla projetos rele-
vantes executados em 2019 e iniciativas em desenvolvimen-
to para o próximo ano, em uma perspectiva macro. Nosso 
objetivo é continuar aprimorando os pontos de melhoria e, 
assim, garantir a qualidade editorial e o bom desempenho 
das rotinas administrativas.
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Números da EdUEMG

Publicações
2019 14 livros lançados Periódicos 13

periódicos com 
número publicado 
em 2019

acesso médio aos  
periódicos no site  
da eduemg em 2019

306
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Redes 
sociais

520
interação média 
por publicação no 
instagram

seguidores no 
instagram1.066
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Catálogo
Site 87 livros disponíveis
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Mapa estratégico

O mapa estratégico da EdUEMG descreve, de maneira sim-
plificada, os desafios que a organização deve suplantar para 
concretizar a visão de futuro e cumprir sua missão, com base 
em seus valores.

O mapa foi estruturado sob três eixos, institucional, periódicos 
e livros.

Reformular a 
plataforma OJS

Apoiar a formação de 
editores e do corpo 
técnico envolvido na 

editoração de 
periódicos

Aumentar os 
recursos 

destinados aos 
periódicos

Ampliar as áreas de 
conhecimento 

contempladas pelas 
publicações

Aumentar o número 
de livros publicados

Comercializar livros

Melhorar as 
práticas editoriais

Fortalecer a 
reputação da Editora 

na comunidade 
acadêmica

Ampliar e 
modernizar os 

canais de 
comunicação

Missão

Visão

–   compromisso com a qualidade
–   pluralidade
–   acessibilidade

Valores
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Institucional

Esse eixo tem como foco os objetivos que irão fornecer maior 
sustentação, profissionalização e estabilidade aos processos 
internos da EdUEMG, bem como ampliar a sua visibilidade no 
meio acadêmico e para o público em geral.

A
çõ

es

Implementar a Política 
Editorial

Fornecer instrumentos para 
avaliação criteriosa dos 

textos

Oferecer suporte a 
editores / autores

Contar com Conselho 
Editorial e Comitês de Áreas 

mais atuantes

Melhorar as práticas 
editoriais

Fortalecer a reputação da 
Editora na comunidade 

acadêmica

Ampliar e modernizar os 
canais de comunicação

Firmar parcerias com órgãos 
de fomento e instituições 

governamentais e privadas

Fortalecer a identidade da 
EdUEMG e orientar a 

atuação aos diferentes 
públicos

Aumentar a 
participação 
em eventos

Revitalizar site

Criar newsletter
da Editora

Estabelecer parceria com 
a TVUEMG e Rádio Web
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 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Objetivo: Melhorar as práticas editoriais

Ação: Implementar a Política Editorial

Foi elaborada e aprovada pelo Conselho Editorial a Política 
Editorial da EdUEMG, cujo objetivo é estabelecer os tipos 
de publicações e as normas e políticas de direitos auto-
rais adotadas. O documento encontra-se disponível para 
download no site institucional.

Ação: Fornecer instrumentos para avaliação criteriosa 
dos textos

O formulário de avaliação foi atualizado com a utilização 
de critérios mais pontuais para orientar os pareceristas, 
de modo a tornar o processo mais objetivo, além de pre-
servar um campo para as considerações mais detalhadas 
do avaliador.

Ação: Oferecer suporte a editores / autores

A partir dessa ação foi elaborado o Guia do autor, o 
qual foi disponibilizado no site da editora e divulgado 
nas redes sociais. Além disso, foi criado o roteiro para 
criação de periódicos, que também foi disponibilizado 
no site e nas redes sociais. Outra ação foi a revisão das 
ações de suporte aos editores, sendo criado um e-mail 
específico para tratar diretamente questões relacionadas 
aos periódicos e uma sala no Moodle com informações 
e materiais pertinentes ao fazer editorial de periódicos.

Ação: Contar com Conselho Editorial e Comitês de 
Áreas mais atuantes

A partir dessa ação foi possível reestruturar os Comitês 
de Áreas e restaurar a atuação do Conselho Editorial, o 
qual realizou três reuniões em 2019 para discutir as pró-
ximas ações e conduzir decisões estratégicas referentes 
às publicações. 
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Objetivo: Garantir a autossuficiência financeira  
da Editora

Ação: Firmar parcerias com órgãos de fomento e 
instituições governamentais e privadas

Nessa ação, foi pensada articulação com duas institui-
ções, a Fundação João Pinheiro e a Fapemig, a primeira 
com o foco no conhecimento das linhas de fomento  e a 
segunda para apresentar uma prospecção de parceria. 
Os projetos para captação de recursos e para parceria 
estão em andamento. Além disso, foi intensificada a 
parceria com a Fadecit, por meio do financiamento de 
projetos e atividades estratégicas para a Editora, como a 
contratação de revisores, do DOI para as publicações e o 
desenvolvimento do projeto de comercialização de livros.

Ação: Utilizar os benefícios oriundos das associações / 
parcerias firmadas

A fim de tornar mais claro os benefícios oriundos da par-
ceria com as associações, foi criado um documento com 
a listagem de todos esses benefícios. Além disso, nesse 
ano, teve andamento a contratação do prefixo do DOI e, 
como benefício da parceria com a ABEC, o seu desconto.

Objetivo: Fortalecer a reputação da Editora na  
comunidade acadêmica 

Ação: Fortalecer a identidade da EdUEMG e orientar a 
atuação aos diferentes públicos

Essa ação teve diversas consequências positivas à Editora. 
A primeira delas foi a criação do Guia de produção gráfica, 
que é um documento que padroniza as publicações dia-
gramadas externamente à Editora. Além disso, foi notado 
o fortalecimento do contato com outras instituições tanto 
do cenário editorial – como a ABEC e a ABEU – quanto 
instituições privadas e públicas fora desse cenário. Outra 
iniciativa importante foi a forte externalização da marca 
da editora, principalmente através das redes sociais, meio 
pelo qual a EdUEMG se destacou no ano de 2019.

Ação: Estabelecer parceria com as Unidades que 
possuem cursos afins ao processo editorial

Foi estabelecida uma parceria com o laboratório de 
Design Gráfico (ED) para diagramação dos livros do edital 
de 2018. Está em andamento a cooperação da EdUEMG e  
equipe de informática da Reitoria com o Laboratório de 
Sistemas de Informação de Frutal para implementação 
do OJS 3.
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Objetivo: Ampliar e modernizar os canais  
de comunicação

Ação: Revitalizar site

O site foi modernizado e hoje conta com a publicação 
constante de conteúdos. Outra importante ação foi a 
inserção dos metadados nos itens do site, que garantirá 
maior visibilidade externa na web.

Ação: Aumentar a participação em eventos 

No ano de 2019 houve a participação no 2º Seminário 
Brasileiro de Edição Universitária e Acadêmica e a 32ª 
Reunião Anual da ABEU, eventos que ocorreram no 
campus da UFGRS. Esse eventos são de suma impor-
tância para a EdUEMG, pois promovem aproximação de 
editoras universitárias, institutos de pesquisa brasileiros 
e outros participantes, além de possibilitarem a troca de 
experiências. Outro ponto a ser destacado nessa ação é 
a dificuldade encontrada pela editora em participar das 
feiras, pois, em geral, elas ocorrem com a finalidade de 
comercialização dos livros, o que ainda não é possível na 
EdUEMG. Além disso, foi possível notar que no decorrer 
do ano a participação em outros eventos foi impossibi-
litada devido às restrições orçamentárias pelas quais o 
Estado de Minas Gerais e a UEMG passam.  

Ação: Intensificar interações nas redes sociais

As redes sociais foram criadas e divulgadas pela ASCOM 
e estão sendo gerenciadas pela equipe da editora. Todas 
estão tendo resultados positivos, em especial o Instagram, 
que conta com 1.066 seguidores e uma interação média 
de 520 perfis por publicação. Além disso, a EdUEMG reali-
zou um sorteio de 9 exemplares para três dos seguidores, 
uma ação realizada para impulsionar as redes sociais e 
aumentar o engajamento com o público. Outra ação foi 
a criação do calendário de postagens, que é atualizado 
semanalmente e planejado no início de todo mês. 
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Perfil do Instagram

 
 
Perfil do Facebook

Perfil do Twitter

Ação: Divulgação externa da Editora 

Para externalizar as ações da Editora, todo material de lan-
çamento de livros é enviado para a ABEU, pela newsletter 
da UEMG e para os autores, para auxiliá-los na divulgação. 
Além disso, existe um suporte às ações de divulgação dos 
periódicos, melhor tratadas no tópico específico.
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Ação: Criar newsletter da Editora 

A newsletter da Editora circula mensalmente para os 
servidores, por meio do e-mail institucional da UEMG. 
Na newsletter, são colocados assuntos de interesse refe-
rente às publicações científicas, notícias, lançamentos e 
divulgação das ações da editora para toda comunidade 
da UEMG. 

Ação: Estabelecer parceria com a TV UEMG e  
Rádio Web 

Nesta ação foram realizadas as parcerias com a TV UEMG 
e a Rádio Web, que deram auxílio na gravação de vídeos 
para redes sociais da editora, como o “Palavra do autor”, 
com entrevistas com autores que publicaram na EdUEMG, 
e “Universo editorial em vídeos”, em que membros da 
equipe explicam questões relevantes do fazer editorial. 
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Ação: Divulgar os livros da Editora nas Unidades e  
na CAMG 

Foram produzidos cartazes sobre o catálogo da UEMG, 
um total de 137 no formato A4 e 71 no formato A5, e 
distribuídos para todas as unidades da UEMG e dispostos 
em murais e elevadores da CAMG.  

Além disso, ressalta-se a elaboração de aproximadamen-
te 1000 marcadores de livros, no final do ano de 2019, 
com artes selecionadas a partir de obras publicadas 
anteriormente pela EdUEMG. Os marcadores servirão 
para serem distribuídos em eventos e em lançamentos 
de livros da Editora, a fim de ampliar a divulgação do 
material produzido.



Relatório de gestão | Editora UEMG 2019 16

Periódicos

Esse eixo compreende os periódicos produzidos pela UEMG. 
Tendo em vista que as revistas científicas são as principais 
fontes de informações para os cientistas e são a base para 
a comunicação acadêmica, a EdUEMG priorizou ações de 
melhoria de seus periódicos. 

A
çõ

es

Reformular a 
plataforma OJS

Apoiar a formação de 
editores e do corpo 

técnico envolvido na 
editoração de periódicos

Aumentar os recursos 
destinados aos periódicos

Realizar diagnóstico dos 
periódicos existentes 

na UEMG

Implementar plano de 
atuação junto aos 

editores

Desenvolver uma 
incubadora de periódicos

Ampliar a divulgação dos 
periódicos e das 

chamadas para publicação

Organizar publicações 
e editores

Desenvolver junto à TI 
nova estrutura para a 

plataforma

Estabelecer diretrizes para 
hospedagem dos periódicos 

no OJS

Criar incentivos para os 
editores para que se 

dediquem à gestão do 
periódico

Realizar capacitações e 
eventos para troca de 

informações

Elaborar projetos de 
captação de recursos

Comercializar 
periódicos
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 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Objetivo: Ampliar, diversificar e aprimorar os  
periódicos editados pela EdUEMG 

Ação: Realizar diagnóstico dos periódicos existentes  
na UEMG

A partir dessa ação foi elaborado um diagnóstico conten-
do todas as informações sobre os periódicos editados na 
UEMG. O objetivo foi conhecer as dificuldades e ações 
realizadas pelos periódicos para que assim pudessem 
ser estabelecidas ações de melhoria em parceria com os 
editores e a EdUEMG. 

Ação: Implementar plano de atuação junto aos editores

Ação que está em andamento, contempla a criação e 
implementação do plano de atuação relativo aos perió-
dicos, buscando ampliar a profissionalização dos editores, 
para que seja alcançada excelência em periódicos desta 
universidade. É feito acompanhamento regular de cada 
um dos periódicos buscando realizar melhorias no pro-
cesso de editoração e mantendo constante contato com 
os editores no sentido de auxiliar dúvidas relacionadas 
ao processo de editoração e de utilização do sistema  
SEER/OJS.

Ação: Ampliar a divulgação dos periódicos e das  
chamadas para publicação

Como forma de ampliar a visibilidade dos periódicos, 
a Editora está divulgando periodicamente as revistas 
científicas nas redes sociais, bem como as chamadas de 
submissão de artigos, chamada de pareceristas e lança-
mento de novos números, que são recebidos via e-mail 
da editora.

Objetivo: Reformular a plataforma SEER/OJS 

Ação: Acompanhar atualização da plataforma SEER/OJS

Foi realizada uma reunião entre o setor de informática 
da UEMG, a EdUEMG e o setor de TI da UFMG buscando 
informações sobre a atualização da plataforma OJS/SEER 
(versão 2 para a 3) e compreender dificuldades enfrenta-
das pela UFMG ao realizar essa ação, para que possamos 
realizá-la sem os mesmos percalços. 

A partir de tal reunião, está sendo desenvolvida colabo-
rativamente com a Unidade Frutal testes de atualização 
deste sistema para que, quando for realizada a imple-
mentação pelo setor de informática, menos problemas 
sejam enfrentados. 
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Ação: Organizar publicações e editores

Foi possível e organizar o Portal dos Periódicos. Além 
disso, o mailing de editores foi estruturado. Outra ati-
vidade dentro desta ação que está em andamento é a 
adequação dos periódicos do portal SEER/OJS às novas 
normas operacionais e atualização deste sistema, tanto 
no que tange o ferramental, quanto em questões de 
segurança de informações.

Ação: Estabelecer diretrizes para hospedagem dos 
periódicos no SEER/OJS

Foram estabelecidas duas normas operacionais, nº 1 e nº 
4, com critérios de entrada e permanência no Portal, bem 
como prazos para adequação.

Objetivo: Aumentar a classificação QUALIS  
dos periódicos 

Ação: Divulgar junto aos editores os critérios  
de classificação

Para estabelecer a comunicação com os editores, foi 
criado um ambiente virtual dentro da plataforma moodle 
e os critérios de classificação da QUALIS são divulgados 
nesse ambiente, entre outras informações de relevância 
para o fazer editorial. 
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Ação: Criar incentivos para os editores para que se 
dediquem à gestão do periódico

Por meio de edital, foi estabelecida a oferta de três bolsas, 
para que os editores pudessem se dedicar à gestão dos 
periódicos, em parceria com a PROEX.

Foram realizadas reuniões com os contemplados por esse 
edital para esclarecer questões pertinentes ao trabalho 
editorial e aos periódicos contemplados, sendo feito o 
acompanhamento das ações e solicitações de melhorias 
nos periódicos.

Ação: Apoiar a formação de editores e do corpo técnico 
envolvido na edição de periódicos

Foram realizadas capacitações, via webconferência e 
telefonemas, com os editores de periódicos que estão 
nos campi do interior, que tinham por objetivo atualizá-los 
sobre os critérios da Qualis e sobre boas práticas do fazer 
editorial. Foram realizadas também chamadas de vídeos 
e trocas de mensagens via WhatsApp contendo tutoriais 
que esclareceram dúvidas pontuais dos editores.
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Livros

Esse eixo destaca os objetivos que visam estimular a produção 
dos livros na Editora. É um importante eixo, visto que, como 
uma editora universitária, os livros produzidos pela EdUEMG 
visam contribuir para o campo do saber sobre o qual eles 
discorrem. Sendo assim, quanto mais fortalecida a produção 
de livros nas mais diversas áreas, mais fortalecidas serão as 
áreas de conhecimento da UEMG de um modo geral.

A
çõ

es

Elaborar um projeto de 
coleções (traduções, teses e 

dissertações, artistas da casa, 
crítica literária e artística)

Criar edital para produção 
de livros didáticos para o 

ensino de graduação

Otimizar atuação dos 
membros dos comitês

Viabilizar venda de e-books

Ampliar as áreas de 
conhecimento 

contempladas pelas 
publicações

Aumentar o número de 
livros publicados

Propor parcerias para 
elaboração de audiobooks

Capacitar a equipe para a 
diagramação em outros 

formatos

Comercializar livros
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 AÇÕES DESENVOLVIDAS 

Objetivo: Ampliar as áreas de conhecimento  
contempladas pelas publicações 

Ação: Elaborar um projeto de coleções (traduções, 
teses e dissertações, artistas da casa, crítica literária  
e artística). 

Para comemorar os 30 anos da UEMG, a editora lançou 
um edital no ano de 2019 com o objetivo de apoiar a 
publicação de textos científicos em diversas áreas do 
conhecimento. A “Coleção Comemorativa 30 anos da 
UEMG”, contou com quatro livros, contendo 32 artigos 
científicos de diversos autores.  

Objetivo: Aumentar o número de livros publicados 

Ação: Ampliar divulgação dos editais e fluxo contínuo

Foi estipulada a meta de 12 livros a serem publicados no 
ano de 2019, tendo sido publicados 14. 

Ação: Otimizar atuação dos membros dos comitês

Professores doutores  e pesquisadores da UEMG e 
externos foram elencados para contribuírem com a edi-
tora mediante a certificação das avaliações realizadas. 
As oito áreas de conhecimento foram compostas por 
114 membros.

Objetivo: Comercializar livros 

Ação: Viabilizar venda de e-books

Com o objetivo de dar andamento ao projeto de comercia-
lização dos e-books da editora, foi elaborado o processo e 
redigida e aprovada a minuta do convênio com a Fadecit.  
Resta ainda a assinatura do convênio, que depende do 
credenciamento da instituição junto à SEDE.
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Escolher o canal 
de venda (Site ou

Livraria física)

Repassar diretrizes 
para ação

de divulgação

Demandar contratação
de canal de venda

de livro (Site ou Livraria)

Contratar canal de 
venda em articulação

com a Editora

Apresentar proposta, 
validar junto a Editora

Implementar 
ação de divulgação

Gerenciar estrutura 
de logística e 
distribuição

Demandar
distribuição dos

exemplares

Disponibilizar 
na loja virtual

Subprocesso
Venda

Processo
Momento 3

Receber exemplares
e disponibilizar 

para venda

EDITORA UEMG

Fluxo: Momento 2 – Venda
Marketing e Logística
Versão: 1.0
Data: 14/06/2019

Necessário 
contratar canal 

de venda?

Não

Sim

E-BOOK

LIVRO IMPRESSO
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Objetivo: Revisar o catálogo no site  

Ação:  

Foram resgatadas publicações de gestões passadas que 
não estavam registradas, bem como foi realizada a inser-
ção dos metadados para facilitar a busca na web.

Objetivo: Diversificar o formato dos livros  

Ação: Capacitar a equipe para a diagramação em 
outros formatos

A equipe realizou alguns testes em parceria com o LDG/
ED para a produção de livros em ePUB e mobi. Além disso, 
os livros publicados foram disponibilizados no Academia.
edu e Issuu.

Objetivo: Planejar estratégias de divulgação  
dos lançamentos  

Ação: Elaborar plano de marketing das publicações de 
acordo com as áreas e público alvo 

O planejamento do marketing teve como centralidade 
contatar atores potenciais para  divulgação do conteúdo 
da editora, dentre eles destaca-se a ABEU, a newsletter 
da UEMG, a newsletter da Editora e outros canais, como 
as assessorias dos órgãos do estado. Além disso, teve 
destaque a elaboração de conteúdos para as redes sociais 
– peças gráficas e book trailers para os lançamentos. 



Relatório de gestão | Editora UEMG 2019 24

Pontos importantes para 2020

– Dos 30 livros em processo editorial em 2019:

14 foram publicados; 
8 estão em diagramação pelo LDG*; 
2 estão em diagramação pela equipe; 
6 estão na fila para diagramação pela equipe.

* Enfrentamos dificuldades em 2019 com a parceria entre a 
Editora UEMG e o LDG.

– A equipe é uma questão crítica. Contamos atualmente com 
apenas um efetivo (design) e dois estagiários (design e admi-
nistração). É fundamental a reposição de pelo menos uma 
vaga (PSS), sob o risco de descontinuidade dos trabalhos. 
Conduzir a negociação sobre a comercialização (com Fadecit 
ou Funarbe) também depende dessa contratação.

– Necessária redefinição da Política de Apoio aos Periódicos.



Relatório de Gestão referente ao ano 
de 2019, da Editora da Universidade 

do Estado de Minas Gerais. 

https://twitter.com/EditoraUemg
https://www.facebook.com/EditoraUEMG/
https://www.instagram.com/editora_uemg/
http://eduemg.uemg.br/

