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RESOLUÇÃO CONSU Nº 01/2006






O Presidente do Conselho Universitário da UESC - CONSU, no uso de suas atribuições, considerando e deliberado na 24ª Reunião Ordinária, realizada no dia 14 de março de 2006, 





RESOLVE




Art. 1º - Aprovar o Regimento de Política Editorial da UESC, de acordo com o anexo único desta Resolução.

Art. 2° - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em contrário.


Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, 16 de março de 2006



LOURICE HAGE SALUME LESSA
PRESIDENTE EM EXERCÍCIO




ANEXO ÚNICO DA RESOLUÇÃO CONSU Nº 01/2006

REGIMENTO DE POLÍTICA EDITORIAL DA UESC

TÍTULO I
DAS FINALIDADES, OBJETIVOS E ATRIBUIÇÕES

Art. 1o - A Editora da Universidade Estadual de Santa Cruz -  EDITUS, órgão suplementar vinculado à Reitoria, cujas atividades são definidas neste regimento, tem por finalidade a proposição e a execução da política editorial da UESC.

Art. 2o – A Editora tem por objetivos editar, co-editar, reeditar, divulgar e distribuir trabalhos em apoio ao ensino, à pesquisa e à extensão, com prioridade para os produzidos na UESC.

Art. 3o - São atribuições da EDITUS:
	
I – formular e executar a política editorial da UESC;
II – editar obras de valor científico, visando principalmente a suprir as carências de bibliografia do ensino universitário e a divulgação de resultados de pesquisas especializadas;
III – editar obras de valor artístico e literário, tendo em vista a divulgação da cultura e o incentivo ao surgimento de novos valores;
IV – apoiar tecnicamente as publicações periódicas da UESC, garantindo-lhes um padrão editorial de qualidade.
V – divulgar, distribuir e vender as obras editadas.

TÍTULO II
DA ESTRUTURA E FUNCIONAMENTO

Art. 4o - A estrutura da Editora se compõe de um órgão deliberativo e um executivo:

I – órgão deliberativo - Conselho Editorial;
II – órgão executivo – Diretoria.

Parágrafo único – Os cargos da Diretoria serão preenchidos por pessoas nomeadas pelo Reitor.

CAPÍTULO I
DO CONSELHO EDITORIAL

Art. 5o - O Conselho Editorial é composto da seguinte forma:

	membros natos:

I – Vice-reitor
II – Diretor da Editora, na qualidade de Presidente;
III – Gerente de Produção

	membros representantes:

I – Um docente de cada departamento, escolhido em plenária departamental.
                         
	§ 1o - Os membros do Conselho Editorial não receberão qualquer remuneração, mas o exercício do seu trabalho constituirá serviço acadêmico relevante.

	§ 2o - Cada membro representante terá o seu suplente.

	§ 3o - O Presidente terá como suplente o Gerente de Produção.

Art. 6o - O mandato de cada conselheiro representante é de 2 (dois) anos, permitida a recondução por igual período.
	
Art. 7o - São atribuições do Presidente do Conselho Editorial:

I – dirigir as reuniões do Conselho;
II – cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho;
III – representar o Conselho;
IV – exercer, nos casos de empate, o voto de qualidade;
V – decidir, ad referendum do Conselho Editorial, nos casos de urgência, sobre as atribuições previstas nos itens IV e V do artigo 8º.

Art. 8o - Compete ao Conselho Editorial:

I – propor a política editorial da UESC, fixando normas para a sua execução;
II – propor projetos e linhas editoriais;
III – apreciar os relatórios e as demonstrações financeiras da Editora;
IV – indicar consultores ad hoc, quando necessário, para exame e seleção de originais;
V – apreciar pareceres dos consultores ad hoc;
VI – apreciar projetos especiais para a Editora;
VII – manifestar-se sobre convênios e contratos propostos pela Editora, encaminhando-os aos setores competentes para aprovação;
VIII – deliberar sobre outras atividades inerentes à Editora;
IX – aprovar as propostas orçamentárias da editora.

Art. 9o - O Conselho Editorial reúne-se ordinariamente uma vez por mês, e, extraordinariamente, sempre que convocado por seu presidente, ou a requerimento de um terço (1/3) de seus membros.

§ 1o - O Conselho Editorial delibera com a presença de mais da metade de seus membros.

§ 2o - Quando necessário votação por parte do Conselho Editorial, esta será aberta e decidida por maioria simples.

§ 3o - A ausência do conselheiro representante a três reuniões consecutivas ou cinco alternadas, sem justificativa, caracteriza vacância, devendo o Conselho Editorial solicitar a sua substituição.

CAPÍTULO II
DA DIRETORIA

Art. 10 - A Diretoria é o órgão executivo e a ela estão subordinados os seguintes setores:

I – Gerência de Produção Editorial;
II – Gerência de Distribuição e Venda.
Art. 11 - Compete a Diretoria da Editora:

I – planejar, organizar, dirigir, coordenar e controlar as atividades da editora;
II – executar as decisões do Conselho Editorial;
III – elaborar minutas de contratos referentes a direitos autorais e co-edições a partir das deliberações do Conselho Editorial, para apresentação à PROJUR e deliberação da Universidade;
IV – fixar tiragens de edições e apresentar à PROAD planilha de custos para fixação de preço de capa das publicações da Editora;
V – apresentar o plano de trabalho, a proposta orçamentária para o ano subseqüente e o relatório anual de ações da Editora para apreciação pelo Conselho Editorial, em reunião específica, a ser realizada até 15 de dezembro de cada ano.

Art. 12 - Compete ao Diretor:

	I – convocar e presidir as reuniões do Conselho Editorial;
	II - representar a Editora junto à administração superior e eventos ligados às atividades editoriais;
	III – coordenar as atividades da Diretoria;
	IV – constituir comissões internas para assuntos específicos e projetos de interesse da Editora; 
	V – compor e coordenar equipe de assessores para questões referentes à revisão de textos, editoração, normalização, diagramação, arte final e distribuição.

SEÇÃO I

DA GERÊNCIA DE PRODUÇÃO EDITORIAL

Art. 13 – Compete ao Gerente de Produção Editorial:

I – executar o planejamento editorial e definir padrões para publicações de coleções, séries e periódicos e orientar os autores no tocante à elaboração de originais;
II – elaborar os projetos gráficos das publicações;
III – coordenar os trabalhos de tramitação dos originais entre pareceristas, revisão, diagramação, arte final e preparação de filmes;
IV – monitorar a produção gráfica em todas as suas etapas;
V – assessorar o Diretor da Editora na elaboração do relatório anual;
VI – substituir o Diretor da Editora em seus impedimentos.

SEÇÃO II

DA GERÊNCIA DE DISTRIBUIÇÃO E VENDA

Art. 14 – Compete ao Gerente de Distribuição e Venda:

I – distribuir as obras editadas pela Editora;
II – gerenciar o Programa Interuniversitário de Distribuição de Livros – PIDL;
III – planejar e supervisionar os serviços da Livraria da UESC, cuidando de sua expansão dentro e fora da Universidade;
IV – divulgar e comercializar os produtos da Editora;
V – assessorar o Diretor da Editora na elaboração do relatório anual;
VI – organizar e coordenar eventos de lançamento, promoção, divulgação e comercialização de livros;
VII – manter atualizados os dados contábeis e financeiros e prestar contas à Gerência Financeira – GEFIN;
VIII – organizar o armazenamento adequado das publicações e manter atualizado o movimento de entrada e saída de exemplares do estoque;


TÍTULO III
DAS LINHAS EDITORIAIS

Art. 15 - As publicações da Editora atenderão às seguintes linhas editoriais:

I – Ensaios Acadêmicos
	II – Cadernos Temáticos
	III – Cadernos de Aulas
	IV – Cadernos Grapiúnas
	V – Publicações Institucionais
	VI – Periódicos

	§ 1o - Os Ensaios Acadêmicos são estudos de caráter artístico, literário, técnico ou científico, para divulgar a produção acadêmica da UESC e de outras instituições congêneres.

	§ 2o - Os Cadernos Temáticos compõem uma coleção com o objetivo de divulgar a produção acadêmica dos Núcleos Temáticos existentes na UESC.

	§ 3o - A coleção Cadernos de Aulas destina-se a divulgar a produção científica e literária resultante do processo de ensino-aprendizagem do professor e do aluno da UESC.

	§ 4o - A coleção Cadernos Grapiúnas tem por finalidade divulgar a produção artístico-literária, didática e técnico-científica que tratem de assuntos referentes à “civilização grapiúna”.

	§ 5o - As Publicações Institucionais têm por objetivo divulgar matéria relacionada às atividades institucionais voltadas para a socialização e transferência de informações.
	
	§ 6o -  Os Periódicos destinam-se a divulgar a produção técnica e científica da UESC e de outras instituições e devem possuir direção, a cargo de um coordenador editorial, escolhido pelo órgão ao qual a publicação esteja ligada, além de Conselho de Editoração e Consultores Científicos próprios.

Art. 16 – Todos os periódicos serão supervisionados pela Editora.


TÍTULO IV
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS

Art. 17 - A Editora será mantida por:

	I – dotação específica do orçamento da Universidade;
	II – fundos e créditos especiais;
	III – recursos resultantes da atividade da Editora, de convênios, de contratos, de auxílios e de doações.

Art. 18 - A Editora exerce plenos direitos sobre a edição das obras inscritas em seu plano editorial.

Art. 19 – A Editora deve firmar contrato de cessão de direitos autorais com os autores.

	Parágrafo único - O autor terá direito a 25% da produção física da obra, como compensação pela cessão dos direitos autorais, não fazendo jus a qualquer remuneração ou indenização sobre os exemplares vendidos.

Art. 20 - Subtraída a cota do autor, o restante da tiragem de cada edição será destinado à comercialização, intercâmbio bibliográfico e doações.
 
Art. 21 - Caberá à Editora elaborar normas complementares que se fizerem necessárias ao bom andamento e qualidade do processo de editoração da UESC, submetidas á aprovação do Conselho Editorial.

Art. 22 - Os casos omissos serão resolvidos pelo Conselho Editorial ou por instância superior competente.

Art. 23 - Este regimento entra em vigor na data de sua publicação no Diário Oficial do Estado da Bahia, revogadas as disposições em contrário.

Campus Prof. Soane Nazaré de Andrade, em 16 de março de 2006



LOURICE HAGE SALUME LESSA
REITORA EM EXERCÍCIO


