
Editora Universitária

A  Editora  Universitária  da  Universidade  Federal  Rural  de  Pernambuco
(EdUFRPE) é um órgão suplementar de natureza técnica, subordinada à
Reitoria,  que  tem  por  finalidade  elaborar  e  supervisionar  a
implementação e a execução da política editorial da Universidade Federal
Rural de Pernambuco. Ela também oferece apoio e suporte gráfico nas
diversas  atividades  de  ensino,  pesquisa,  extensão  e  administrativas
desenvolvidas  pela  comunidade  universitária.  Entre  as  atividades
desenvolvidas  pela  Editora  estão  a  publicação  dos  conhecimentos
científicos, tecnológicos, literários e artísticos através da edição, coedição
e  divulgação  de  livros,  livretos  periódicos,  além  de  textos  em  outros
formatos;  a  distribuição desse  material  através  de meios  impressos  ou
digitais, além da impressão de material de expediente e de eventos para a
universidade.

Conselho Editorial
Instituído  desde  2014  (Resolução  nº  122/2014  –  CONSU),  o  Conselho
editorial  é  o  órgão  normativo  responsável  pela  formulação  e  pela
implementação da política editorial geral da Universidade Federal Rural de
Pernambuco, sendo seus conselheiros responsáveis pela primeira análise
técnica dos originais de livros submetidos para publicação pela Editora e
pela convocação de pareceristas ad hoc quando julgarem necessário.
O  conselho  atualmente  é  formado  por  9  conselheiros,  sendo  suas
reuniões presididas pelo Diretor da Editora Universitária.

Política Editorial
Nossa política editorial é regulamentada pela Resolução nº 152/2014 –
CONSU e é ela quem define quem pode publicar, o que será publicado e a
forma como deve  ocorrer  essa  publicação.  Ela  também normatiza  que

obras  devem ser  analisadas  pelo  Conselho Editorial  e  os  critérios  para
edição, reedição e reimpressão de uma obra. 

Submissão de originais
A  submissão  de  novas  obras  ocorre  através  de  um  edital  de  fluxo
continuo,  realizado através  de um formulário  eletrônico  implementado
em  2017  e  disponível  no  sítio  da  Editora  Universitária
(www.editora.ufrpe.br). 

Número de publicações

Memória e divulgação do conhecimento
A partir de 2012 Editora implementou uma política de preservação de seu
acervo,  guardando  ao  menos  uma  unidade  de  cada  obra  publicada.
Dentro dessa política, também é realizada a doação de um quantitativo de
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exemplares  (número  que  varia  entre  13  a  15  unidades  de  cada  título
publicado) para o Sistema de Bibliotecas, que fica responsável pela sua
distribuição entre as diversas bibliotecas da Universidade, de acordo com
a necessidade de cada uma e o assunto das obras. Outra importante ação
de divulgação é a disponibilização de várias obras publicadas pela Editora
em formato digital,  de forma gratuita, no site da Editora. Por conta da
pandemia de Covid-19 apenas três obras foram impressas em 2020, mas
ainda não lançadas nesse formato, contudo a Editora concentrou esforços
no formato digital, e dessa forma atingimos a marca de 21 novos ebooks
disponíveis  -  12  a  mais  que  em  2019  –  totalizando  89  títulos
disponibilizados no sítio http://www.editora.ufrpe.br/catalogo-download. 

Apoio a eventos, atividades administrativas e 
acadêmicas

Além das atividades editoriais, a Editora Universitária tem forte atuação
gráfica, dando suporte as demais atividades acadêmicas e administrativas
da Universidade, com a impressão de materiais didáticos (fichas, folhetos,
livretos, apostilas, provas, entre outros) e de expediente (blocos, fichas,
formulários)  e  apoiando  os  mais  diversos  eventos  da  UFRPE,  com  a
produção  de  materiais  gráficos  desses  encontros  (pastas,  crachás,
cartazes, folders, entre outros). Com a suspensão dos eventos presenciais
e as atividades acadêmicas ocorrendo preferencialmente de forma online,
por conta da pandemia de Covid-19,  tivemos uma grande redução em
nossas  atividades de impressão.  Contudo a  Editora  permaneceu dando
suporte  aos  demais  setores  e  eventos  da  Universidade  atuando,  por
exemplo, na criação de artes e material de divulgação dos eventos online
e  na  confecção  de  certificados  digitais  e,  mesmo  com  a  redução  dos
serviços, totalizamos mais de 400 atendimentos. 

Atendimentos realizados ao longo dos anos (gráfica)

Desafios
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Realizar as atividades 
editoriais e de gráfica 
em contexto de pandemia

Criação da Livraria 
Universitária da UFRPE

Aumentar a produção e 
divulgação dos e-books 
gratuitos

http://www.editora.ufrpe.br/catalogo-download

