MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
REGIONAL CATALÃO
DEPARTAMENTO EDITORIAL

RESOLUÇÃO N.º 002/2015

Dispõe sobre a regulamentação da Coleção Lavor,
destinada à publicação de produtos de pesquisa.

O DEPARTAMENTO EDITORIAL DA REGIONAL CATALÃO – DEPECAC,
reunido no dia 26 de fevereiro de 2015,, no uso de suas atribuições regimentais e
considerando:

a) a necessidade de estimular a divulgação de produtos de pesquisa acadêmica
dos docentes da Regional Catalão da Universidade Federal de Goiás nas
diversas áreas do conhecimento, e;
b) a necessidade de estabelecer um espaço próprio de publicação da produção
docente daa Regional Catalão,

RESOLVE:

Art. 1º - Regulamentar a Coleção Lavor,, destinada à publicação de livros com
temáticas variadas que expressem a intensidade e a abrangência das pesquisas
universitárias contemporâneas
porâneas e marquem a inserção da Regional Catalão no âmbito da
produção científica relevante, conforme Política Editorial
Editori específica.

Art. 2º - Os critérios de seleção das obras aptas a compor a Coleção Lavor fica a
cargo, exclusivamente, do DEPECAC, que as receberá por meio de fluxo contínuo.

Art. 3º O período para recebimento das propostas ocorrerão entre os meses de
março
arço a junho e agosto a novembro.

Art. 4º - O padrão gráfico da Coleção Lavor fica assim estabelecido:
Formato: 16 x 22 cm
Capa: impressão colorida apenas na frente, papel Cartão Supremo 250 g/m²
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Capa (tema): fundo branco com alguma imagem que remeta à temática do livro
Miolo: preto e branco, papel Pólen 80g/m²
Tipologia: Adobe Caslon Pro
Extensão (número de páginas): até 200 páginas
Orelha: 10 cm (cada)

Art. 5º - É obrigatória a inserção da logomarca da Universidade Federal de Goiás
na página de créditos
os (miolo do livro) e da Coleção Lavor na quarta capa, centralizado,
tendo abaixo o seguinte texto:
“A Coleção Lavor objetiva estimular a divulgação de pesquisas acadêmicas dos
professores da Regional Catalão – UFG, nas diversas áreas do conhecimento. Esta
coleção
oleção privilegia a publicação de livros e coletâneas com temáticas variadas que
expressam a intensidade e a abrangência das pesquisas universitárias contemporâneas. O
nome da coleção Lavor explica-se
explica se pelo sentido do trabalho implícito na organização de
umaa obra, mas também pela ideia de laboratório – espaço para experimentos, sondagens,
investigações, misturas. A responsabilidade de seleção das obras, inscritas por edital, está
a cargo do Conselho Editorial do DEPECAC – Departamento Editorial da Regional
Catalão
alão e de pareceristas internos e externos, convidados conforme as temáticas dos
textos. Procura-se,
se, com essa coleção, criar e estabelecer uma política
política editorial e
abrangente na Regional Catalão.”

Art. 6º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua assinatura
assinatura e publicação.

Catalão, 26 de fevereiro de 2015.
2015

Profa. Dra. Maria José dos Santos
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