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RESOLUÇÃO No. 03/2014 
 
 
 

Estabelece critérios e procedimentos para a 
publicação de trabalhos pela Faculdade de 
Letras da UFMG. 
 
 
 

 A Congregação da Faculdade de Letras da Universidade Federal de Minas Gerais, no uso 
de suas atribuições, RESOLVE: 
 
Art. 1o. A Faculdade de Letras manterá convênio com a Editora UFMG com vistas à publicação 
de trabalhos nas áreas de Letras e Linguística. 

 
§ único. Os termos da parceria com a Editora UFMG serão definidos em Termo de 
Responsabilidade, observado o disposto nesta Resolução. 

 
 

Título I 
Da Comissão Editorial 

  
Art. 2 . As publicações referidas no artigo anterior contarão com Comissão Editorial composta 
por: 

I – o Coordenador da Câmara de Pesquisa da Faculdade de Letras da UFMG, na 
qualidade de Presidente, com voto comum e de qualidade; 
II – 2 (dois) membros indicados pela Câmara de Pesquisa da Faculdade de Letras da 
UFMG; 
III – 2 (dois) membros indicados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Lingüísticos da Faculdade de Letras da UFMG; 
IV – 2 (dois) membros indicados pelo Colegiado do Programa de Pós-Graduação em 
Estudos Literários da Faculdade de Letras da UFMG; 
V – 2 (dois) membros indicados pelo Colegiado do Programa de Mestrado profissional 
em Letras da UFMG; 
VI – 1 (um) suplente para cada representação.  
 
§ 1o. Os membros referidos nos incisos de II a VI serão indicados pelos órgãos citados 
dentre os professores lotados na Faculdade de Letras e em efetivo exercício na UFMG. 
 
§ 2o. O mandato dos membros referidos nos incisos de II a VI será de 2 (dois) anos, 
permitida a recondução. 

 
§ 3o. O Coordenador não poderá, durante o exercício de seu mandato, submeter 
propostas de publicação. 
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Art. 3o. Compete à Comissão Editorial, observado o disposto na presente Resolução: 
a) deliberar sobre as propostas recebidas; 
b) indicar pareceristas para a avaliação dos originais propostos para as citadas 

publicações; 
c) acompanhar e zelar por seu desenvolvimento e implementação; 
 
§ 1o. Cada proposta será examinada por 2 (dois) pareceristas externos indicados pela 
Comissão Editorial. 

 
§ 2o. Ocorrendo divergência entre os 2 (dois) pareceres, o trabalho será encaminhado a 
um terceiro parecerista. 
 
§ 3o. No caso em que a proposta de publicação for solicitada por um membro da 
Comissão Editorial, esse deverá se ausentar da reunião, convocando-se o suplente em seu 
lugar. 
 
§ 4o. A deliberação referida na alínea “a” deste artigo será tomada pela maioria simples 
dos membros da Comissão Editorial, com base nos pareceres emitidos. 

 
 

Título II 
Das propostas de publicação 

 
Art. 5o. Poderão submeter propostas de publicação: 

a) os professores lotados na Faculdade de Letras da UFMG; 
b) os professores eméritos da Faculdade de Letras da UFMG; 
c) os professores aposentados da Faculdade de Letras da UFMG. 

 
§ único. Os docentes referidos neste artigo poderão propor o máximo de 1 (uma) 
publicação por ano, considerando-se as modalidades previstas no artigo 6o. 

 
Art. 6o. Serão aceitas propostas de: 

a) livros de autoria única; 
b) edições de textos; 
c) traduções; 
d) livros em coautoria; 
e) coletâneas; 
f) livros com trabalhos completos selecionados a partir de eventos realizados na 
Faculdade de Letras da UFMG. 

 
§ 1o. No caso previsto na alínea “d” deste artigo, se algum dos coautores não pertencer às 
categorias estabelecidas no artigo 5o. supra, a publicação será feita na forma de coedição, 
cabendo aos interessados apresentar proposta de divisão de custos, a ser submetida à 
Congregação da Faculdade de Letras da UFMG, para deliberação. 
 
§ 2o. Nos casos previstos nas alíneas “e” e “f” deste artigo, se algum dos organizadores 
não pertencer às categorias estabelecidas no artigo 5o. supra, a publicação será feita na 
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forma de coedição, cabendo aos interessados apresentar proposta de divisão de custos, a 
ser submetida à Congregação da Faculdade de Letras da UFMG, para deliberação. 
 
§ 3o. A publicação de dissertações de Mestrado e de teses de Doutorado de autores que 
pertençam às categorias estabelecidas no artigo 5o. supra poderá ser proposta pelos 
interessados, desde que os textos sejam adequados à estrutura de livro. 

 
 
Art. 7o. As propostas serão recebidas em fluxo contínuo, devendo os originais ser entregues na 
Secretaria da Câmara de Pesquisa, na sua forma final, paginados e com sumário. 

 
§ único. Os originais serão encaminhados em 2 (duas) cópias impressas sem 
identificação do autor e 1 (uma) cópia digital. 
 
 

Título III 
Da publicação e comercialização 

 
Art. 8o. A publicação das obras se fará segundo a ordem de sua aprovação pela Comissão 
Editorial. 
 

§ único. Caso ocorram, no processo de preparação dos originais, atrasos que sejam de 
estrita responsabilidade dos autores ou organizadores das obras, os textos seguintes, 
observada a ordem de sua aprovação pela Comissão Editorial, entrarão em processo de 
preparação, podendo ser publicados antes. 

 
Art. 9º. Caberá à Editora UFMG a obtenção do ISBN das obras, a formatação do miolo, a 
criação e arte final da capa, o acompanhamento gráfico, incluindo impressão e acabamento, a 
guarda dos projetos gráficos e dos arquivos de segurança, a estocagem, a divulgação, a 
distribuição, a comercialização e o cumprimento do depósito legal junto à Biblioteca Nacional. 
 

§ único. A Faculdade de Letras arcará com os custos de impressão e acabamento. 
 
Art. 10. Os contratos de direito autoral serão celebrados, com os autores, pela Editora UFMG, a 
qual se encarregará também de obter, quando for o caso, junto a quem for devido, a cessão de 
direitos sobre textos e imagens. 
 

§ único. Quando da publicação da obra, o autor ou organizador da mesma fará jus ao 
recebimento de 20 (vinte) exemplares, que lhe serão entregues pela própria Editora 
UFMG. 

 
Art. 11. A Faculdade de Letras fará jus ao recebimento de 50 (cinquenta) exemplares de cada 
obra, para a finalidade exclusiva de divulgação, observando-se, em sua distribuição, pela ordem, 
os seguintes critérios: 

a) o mínimo de 5 (cinco) exemplares será destinado à Biblioteca Rubens Costa 
Romanelli; 
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b) os professores e servidores técnico-administrativos da própria Faculdade de Letras 
deverão ser comunicados de que os exemplares restantes podem ser retirados pelos 
interessados na Secretaria da Coordenação de Pesquisa; 

c) havendo ainda exemplares disponíveis, os mesmos serão enviados a bibliotecas 
públicas e a bibliotecas de faculdades de Letras de instituições públicas. 

 
Art. 12. A Faculdade de Letras fará jus ao recebimento de 50% (cinquenta por cento) do total 
aferido, pela Editora UFMG, com a venda da obra, valor que será revertido para a manutenção 
das próprias publicações. 
 
 

Título IV 
Das disposições finais 

 
Art. 13. Os atuais membros da Comissão Editorial completarão seus mandatos nos termos da 
norma anteriormente em vigor, procedendo-se à adequação ao previsto no art. 2o. desta 
Resolução quando da vacância das representações. 
 
Art. 14. Será mantido sem prejuízo o andamento da publicação das obras já aprovadas pela 
Comissão Editorial de acordo com os critérios anteriormente vigentes. 
 
Art. 15. Revogadas as disposições em contrário, esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação pela Congregação. 
 
Art. 16. Os casos omissos serão decididos pela Congregação da Faculdade de Letras. 
 

 
Belo Horizonte, 7 de novembro de 2014  

 
 
 

Profa. Graciela Ines Ravetti de Gómez 
Presidente da Congregação 


