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Ofício nº 78/2021/SIBi/R
São Carlos, 18 de outubro de 2021.

Para: Profª. Drª Ana Beatriz de Oliveira
Presidente do Conselho de Administração (CoAd)
CC: Sistema Integrado de Bibliotecas
Assunto: Proposta de criação de um Grupo de Trabalho para discussão e proposição de uma Política Editorial da UFSCar
Senhora Presidente do Conselho de Administração:
Encaminhamos a proposta de criação de um Grupo de Trabalho para discussão e proposição de uma Política Editorial da UFSCar,
solicitando indicação de membros e homologação deste Conselho de Administração — CoAd/UFSCar.
Considerando que ao longo dos últimos anos, além da EdUFSCar, outras iniciativas editoriais surgiram na UFSCar, como exemplo:
a Comissão Permanente de Publicações Oficiais e Institucionais (CPOI), criada em 2016, por meio da Portaria GR N°
1752/16, de 16 de maio de 2016;
a Secretaria de Educação a Distância (SEaD), com publicações de conteúdos voltados prioritariamente para o ensino à
distância;
a Fundação de Apoio Institucional (FAI);
Considerando ainda:
as discussões iniciadas entre a EdUFSCar e a Pró-Reitoria de Pós-Graduação sobre a necessidade de criação de um selo
editorial que pudesse vir a ordenar a demanda de publicação dos distintos programas de pós-graduação da Universidade,
com o apoio da editora;
o desejo de alguns departamentos de terem seu próprio selo editorial.
A EdUFSCar e o SIBi, em diálogo, identificaram a conveniência de ampliar a discussão sobre o assunto na comunidade acadêmica.
O assunto foi encaminhado, discutido e aprovado por unanimidade pelo Conselho do SIBi, como proposta de criação de um Grupo de
Trabalho para discutir e propor uma Política Editorial para a Universidade. Entendemos que tal iniciativa, da qual participariam
diferentes atores, visaria discutir de modo integrado as diversas frentes de publicação existentes na Universidade. Seu resultado seria um
documento que pudesse traduzir para a Comunidade em geral uma política editorial própria.
Sugerimos como representantes desse GT:
1 membro representante da EdUFSCar;
1 membro representante do SIBi;
1 membro representante da Pós-Graduação;
1 membro representante da Extensão;
1 membro representante da Secretaria de Educação à Distância;
1 membro representante da Fundação de Apoio Institucional;
1 membro representante de cada Centro ou Campus.
Destacamos que as indicações acima foram apresentadas pelo Co/SIBi mas que outras representações poderão ser incluídas a partir da
discussão no CoAd.
Assim sendo, gostaríamos que a nossa proposta fosse avaliada pelo CoAd, pelo que agradecemos desde já.
Mª Camila Cassiavilani
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Documento assinado eletronicamente por Camila Cassiavilani, Bibliotecário(a)/Documentalista, em 19/10/2021, às 09:54,
conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015 .

A autenticidade deste documento pode ser conferida no site https://sei.ufscar.br/autenticacao, informando o código verificador
0515596 e o código CRC C4873034.

Referência: Caso responda a este documento, indicar expressamente o Processo nº 23112.020093/2021-60
Modelo de Documento: Ofício, versão de 02/Agosto/2019
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