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PERÍODO 01/01/2014 À 30/12/2014 
  

O DEPARTAMENTO EDITORIAL DA REGIONAL CATALÃO/UFG 
(DEPECAC) é um órgão suplementar vinculado diretamente à Direção da REGIONAL 
CATALÃO/UFG. Foi criado pelo Conselho Diretor em 2011 e seu regimento aprovado 
em 1 de setembro de 2011. 

O DEPECAC tem por finalidades editar, coeditar, divulgar trabalhos que 
interessam ao ensino, à pesquisa e à extensão e incentivar a sua produção. 

Sua estrutura atual conta com um Coordenador e Vice-coordenador, Conselho 
Editorial, composto por professores representantes das áreas de Humanas, Letras e 
Artes, Exatas e Tecnológicas e Ciências Biológicas e Saúde, ainda, um professor 
responsável pelos projetos gráficos, um Técnico Administrativo Terceirizado, uma 
Bolsista. 

Em 07 de maio de 2012 assumiram a coordenação do DEPECAC as Professoras 
Maria José dos Santos e Teresinha Maria Duarte, Coordenadora e Vice-coordenadora, 
respectivamente, designadas pela Portaria nº 073/12-CAC, por um período entre 
01/05/2012 a 30/09/2013, empossadas no dia 07/05/2012. A designação foi prorrogada 
até dia 10/05/2015 através da Portaria nº 2817 de 27 de maio de 2013. 

No período compreendido entre 01/01/2014 à 30/12/2014 foram realizadas 
atividades como reuniões do Conselho Editorial, acompanhamento e recebimento de 
obras submetidas aos editais 001/2010, 001/2012 e 002/2013, lançamento de Editais, 
atividades de expansão do Departamento e atividades culturais e acadêmicas, conforme 
descritas a seguir. 
 

I.  Conselho Editorial 
 

1) Foram realizadas oito reuniões do Conselho Editorial nos dias 23/01, 
20/03, 10/04, 29/05, 28/08, 09/10, 30/10 e 27/14 que trataram de 
questões editoriais, cujas atas encontram-se arquivadas e à disposição 
dos interessados. 

2) Recomposição do Conselho Editorial por afastamento e/ou 
vencimento de portarias. 

� Em janeiro de 2014 o Conselho Editorial era composto pelos 
seguintes membros: 

• HélioYochihiro Fuchigami 

• Karla Graziela Moreira 
• Maria José dos Santos 

• Maristela Vicente de Paula 
• Romes Antônio Borges 



• Sulivan Charles Barros 

• Teresinha Maria Duarte 
• Maria Imaculada Cavalcante 

� Afastamento provisório do Professor Hélio Yochihiro Fuchigami, 
(Ata do dia 23 de janeiro de 2014), por haver submetido obra à avaliação 
do Conselho Editorial. Desligamento definitivo do membro, (dia 24 de 
novembro de 2014) por solicitação própria. 
� Desligamento do Professor Sulivan Charles Barros (Ata do dia 29 
de maio de 2014), por falta de assiduidade nas reuniões do Conselho 
Editorial. 
� Recomposição do Conselho Editorial conforme consta em Ata 
dos dias 09 de outubro de 2014 e 30 de outubro de 2014, sendo indicado 
os seguintes Professores:  

• Calíope Pilger (não empossado) 
• Marcos Bueno (empossado em 27 de novembro de 2014) 

• Antônio Carlos de Oliveira Júnior (não empossado) 
 

II.  Acompanhamento e recebimento de obras – Coleção Lavor 
 
Livros Acompanhados 
- “ Álgebra Linear com Octave”;  
- “Dispositivo em poder Foucault: práticas e discursos da atualidade”; 
- “As Iniciações Científicas na Literatura”;  
- “Língua e Cultura: estudos de léxicos em perspectiva”; 
- “Sistema KANBAN e adaptações: teoria e prática”; 
- “Sequenciamento da Produção em sistemas flow shop”. 
 
Livro autorizado para impressão 
- “ Dispositivo em poder Foucault: práticas e discursos da atualidade”; 
- “Sistema Kanban e Adaptações: teoria e prática”. 
 
Livros em processo de revisão final pelos autores 
- “Alfabetização pela Cartilha: implicações didáticas”; 
- “Língua e Cultura: estudos de léxico em perspectiva”. 

 
III.  Acompanhamento e recebimento de obras – Coleção Cognítio 

 
- “ Lexicografia Escolar: reflexões iniciais”. 
 

IV.  Expansão do DEPECAC 
 



1) Criação da Coleção Euler para atender a área de exatas, uma vez que os 
livros desta área não se enquadram nas coleções já existentes, pois 
exigem um formato diferente para adequar às expressões matemáticas  

2) Implementação do Setor de Artes Gráficas: foi realizada consulta à 
Comunidade Docente e aos técnicos administrativos com os seguintes 
termos:  
- Dispor de uma carga horária de 10 horas semanais de atividades no 
DEPECAC; 
- Conhecimento intermediário ou avançado em software de editoração de 
textos e imagens, 
- Conhecimento a acerca do planejamento gráfico com todas as 
especificações pertinentes; 
- Capacidade de preparar as ilustrações, gráficos, tabelas e outros 
elementos visuais; 
- Domínio dos padrões de impressão, serviços gráficos em geral e 
domínio da linguagem gráfica; 
- Domínio dos processos de editoração que envolve a produção de livros, 
folderes, flyers, filipetas e outros produtos e processos de divulgação 
vinculados ao DEPECAC; 
- Conhecimento dos padrões de produção gráfica da UFG, 
especialmente, no que diz respeito ao uso da logomarca institucional. 
Foi indicado o Professor Bruno Borges da Unidade Acadêmica Especial 
em Educação, que teve aprovação do Conselho Editorial como consta na 
Ata da reunião realizada no dia 28 de agosto de 2014. 

3) Aproximação entre o Cegraf e DEPECAC: a Coordenação do DEPECAC 
e a Vice-Coordenação representam a Regional Catalão (titular e suplente, 
respectivamente) no Conselho Editorial do Cegraf. 

4) Concurso para escolha do nome da Editora da Regional Catalão, que tem 
com objetivo receber sugestões para a escolha do nome da Editora da 
Regional Catalão/UFG pela a comunidade acadêmica, docentes, 
discentes entre os dias 01 de dezembro de 2014 e 28 de fevereiro de 
2015. 

5) Reunião entre Funape e DEPECAC para discutir sobre a criação da 
livraria.  

6) Transformação do DEPECAC em Editora conforme Ata do Conselho 
Diretor da Regional Catalão – UFG. 

 
V. Atendimento à comunidade interna: atendimento a professores e técnicos 

interessados em publicar suas obras e também foi realizado atendimento 
sobre o programa SEER feito pelo Professor Bruno Borges, que estão 
detalhados a seguir. 
 
- Apoio à revista Perspectivas em Psicologia 



Apoio técnico ao editor do periódico no que diz respeito à plataforma 
SEER. Organização numérica das edições da revista na página. Atualização 
da capa e do layout da revista.  
 
- Desenvolvimento de logotipo 
Desenvolvimento de novo logotipo para a Unidade Acadêmica Especial de 
Letras e Linguística. Produção de banner virtual para topo do site da 
unidade; 
Proposta de logotipo para Coleção Cognitio. 
 
- Desenvolvimento de material gráfico 
Produção gráfica de faixa comemorativa da nota máxima alcançada pelo 
curso de Letras, da Regional Catalão. 
 
Atualização do layout do projeto “Poesia na Feira”, para a edição 2014 do 
evento, com modificação nas cores e fundo; 
 
Produção do material gráfico de divulgação do Concurso de Contos & 
Poemas – Prêmio Flor do Ipê. Cartaz, banner virtual e adesivo, faixa; 
 
Produção de banner impresso para divulgação da Coleção Lavor; 
 
Produção de banner impresso para divulgação do livro Contos & Poemas 
2013; 
 
Produção de banner virtual para chamada do concurso cultural para escolha 
do nome da Editora que sucederá o DEPECAC; 
 
Produção de dois protótipos de capa para a coleção Cognitio; 
 
Produção da arte dos certificados emitidos pelo DEPECAC; 
 
Produção de cartaz para o Encontro de Editores. 

 
VI.  Eventos Literário-Culturais e de Formação Técnica 

 
1) Lançamento do Livro Contos e Poemas no dia 13 de março de 2014 no 

Auditório da Prefeitura Municipal de Catalão. 
2) 3º Seminário de Formação em Atividades Editoriais  

- Atividade de extensão e cultura realizada no dia 26 de março de 2014 
no Auditório Lívia Abrahão do Nascimento com a participação de Ione 
Valadares, representante da Editoria Cânon, autores com obras 
submetidas ao Edital 001/2012, conselheiros do DEPECAC, alunos e 
outros professores interessados. 



3) Lançamento e sessão de autógrafos de livros da Coleção Lavor  
- Atividade de extensão e cultura realizada no Auditório Professor Paulo 
de Bastos Perillo realizado no dia 05 de junho de 2014. Foram lançados 
os seguintes livros da Coleção Lavor: “Turbo Paschal para Engenheiros” 
– André Carlos Silva, “Concepções Contemporâneas sobre Organização 
e Trabalho” – Marcos Bueno & André Vasconcelos-Silva (org.), 
“Lugares e Estações da Literatura e Pintura dos Romances Modernos” - 
Maria Imaculada Cavalcante & Sidney Barbosa, “Juventude, política e 
rock and roll: a cena do rock independente em Goiânia” – Rubens de 
Freitas Benvides, “Práticas Educativas: a política da Educação Básica” – 
Dulcéria Tarturci & Maria Marta Lopes Flores (org.) e A Mulher na 
Escrita e no Pensamento: ensaios de literatura e percepção – Luciana 
Borges & Pedro Carlos Louzada Fonseca (org.). Também foram 
lançados os livros “Confluências na Linguagem: língua, discurso e 
ensino” de Maria Helena de Paula e Luciana Guimarães de Paula (org.) 
Ed. América, “Leitura e Escrita: a sua aprendizagem na teoria e na 
prática” de Antônio Roazzi, Fraulein Vidigal de Paula e Maria José dos 
Santos (org.) Juará Editora e “Alfabetização em países de língua 
portuguesa: pesquisa intervenção” de Jáima Pinheiro de Oliveira et all. 
Editora CRV. O evento também contou com performance poética da 
aluna Noemy Cardoso. 

4) I Congresso Nacional de Educação, XIV Simpósio de Pedagogia e I 
Simpósio de Educação no Campo: o saber e a prática educativa no século 
XXI realizado no dia 24 de junho de 2014 que teve exposição e venda de 
livros da Coleção Lavor. 

5) Lançamento do Edital 001/2014 referente ao 1º Concurso Nacional de 
Contos e Poemas – Antologia 2015 – Prêmio Flor do Ipê 

6) Evento Poesia na Feira  
- Atividade extensão e cultura realizada entre os dias 25 à 30 de 
novembro de 2014 em várias feiras da cidade de Catalão, onde foi 
distribuídas poesias para a população como forma de incentivo a leitura. 

7) II Seminário de Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação realizado em 04 de 
novembro de 2014 que teve exposição e venda de livros da Coleção 
Lavor. 
 

VII.  Participação do DEPECAC em eventos 
 
1) Participação em votação da Lei Municipal de Incentivo a Cultura no dia 

15 de abril de 2014 na Câmara Municipal de Catalão, onde o DEPECAC 
foi representado pela Professora Maria Imaculada Cavalcante. 

2) Convite do Grupo Dialogus, CIAR-UFG e o Curso de Especialização em 
Gênero de Diversidade na Escola para lançamento dos livros “Gênero, 
Linguagens e Etnicidades” – Luciana Borges, Silvana Augusta Barbosa 
Carrijo e Luciana de Oliveira Dias (org.), “Gênero, Educação e 



Trabalho” – Carmem Lúcia Costa, Heliany Pereira dos Santos e Marise 
Vicente de Paula (org.) e “O Erotismo como Ruptura na Ficção 
Brasileira de  Autoria Feminina: um estudo de Clarice Lispector, Hilda 
Hilst e Fernanda Yong” – Luciana Borges. O evento foi realizado no dia 
29 de abril de 2014 no Auditório Silene Duarte e o DEPECAC foi 
representado pela Coordenadora Professora Maria José dos Santos. 

3) Lançamento do edital do Concurso Literário de Causos e Memórias da 
Terceira Idade de Catalão- Goiás – Antologia 2014, realizado no 
Auditório da Prefeitura Municipal de Catalão no dia 16 de maio de 2014 
em que o DEPECAC foi representado pela Coordenadora Professora 
Maria José dos Santos. 

4) Evento Expoarte realizado no saguão do Bloco Administrativo entre os 
dias 14 à 30 de outubro de 2014, onde foi exposta obras da ex-aluna do 
Curso de Letras/UFG- RC Silvia Carla. O DEPECAC foi representado 
pela Coordenadora Professora Maria José dos Santos. 

 
Catalão, dezembro de 2014 

 
 

 
__________________________________________ 

Coordenação do DEPECAC/UFG 
Maria José dos Santos 

 


