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1 Histórico e missão 

 

A Editora da Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT), criada 

nos idos de fevereiro de 1992, tem por missão editar ou coeditar a publicação 

científica gerada no interior da Universidade. 

Ao longo de quase três décadas a Editora publicou centenas de livros e 

inúmeros periódicos por ela coeditados. Encontra-se hoje entre uma das 

Editoras Universitárias que mais publica por ano. Os títulos lançados versam 

fundamentalmente sobre regionalismos, cultura, educação, geografia, história, 

agronegócio, diversidades, povos indígenas e relações de poder do Estado de 

Mato Grosso. 

A Editora ampliou sua função primordial e transformou-se também em 

campo de ensino e aprendizagem por meio da oferta de estágio para 

estudantes de diversas áreas do conhecimento, tais como: Computação, 

Letras, Música, História, Geografia, Comunicação, Ciências Contábeis, 

Economia e Secretariado Executivo. 

A EdUFMT é gerida pelo Conselho Editorial, como órgão legislativo, e 

por uma equipe operacional técnica, responsável pelo cumprimento da sua 

missão. Além disso, ela possui em sua composição orgânica a Livraria, por 

meio da qual são comercializadas as obras por ela editadas. As obras, nas 

mais diversas áreas do conhecimento, são comercializadas a preço de custo, 

pois o objetivo central é tornar acessível o conhecimento e, ao mesmo tempo, 

aproximar a Universidade, enquanto promotora do desenvolvimento humano, 

da comunidade, cumprindo, assim, o seu papel social. 

 

2 Ações, objetivos e metas 

 

Neste relatório propõe-se atender as diretrizes contidas no Ofício 

n. 125/2019/PROPLAN-CGO/GEPLAN/UFMT, portanto, as informações 

trazidas estão dispostas de modo a contemplar os eixos, objetivos e metas do 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) 2019-2023 da UFMT, mas não se 

restringem apenas a esse escopo. Assim, são relatadas também outras ações 

que dão suporte ao cumprimento dos objetivos maiores do referido PDI, 

incluindo aspectos de natureza material e cronológica. 



Desde o final de 2016, a Editora tem implementado uma nova política 

editorial buscando a eficiência nos gastos de recursos, redução no prazo de 

tramitação, transparência e responsabilidade com a informação, por meio da 

constante atualização de mecanismos de gestão, resoluções internas e 

normativas. A elaboração dos relatórios anuais de prestação de contas – 

disponibilizados no site da EdUFMT, assim como o Sistema de Gerenciamento 

de Tramitação de Publicação (SGTP) e os editais públicos têm sido 

fundamentais para que a comunidade tome conhecimento das ações 

desenvolvidas pela Editora e sua Livraria. 

Desde de 2018, a Editora passou a selecionar as obras a serem 

publicadas por meio de edital, ano em que lançou a primeira chamada interna 

para candidatura de originais, cujo processo foi finalizado em 2019 com a 

publicação de 13 títulos nas diferentes áreas do conhecimento. Ao final de 

2018 foi lançado novo edital, cuja tramitação também encerrou-se em 2019.  

 

 
Número de obras selecionadas por meio de editais publicados até dezembro/2019. 
Nota: (*) Esses editais ainda se encontram em fase de inscrição. E, portanto, não constam os 
números de obras selecionadas. 
 
 

 

Esse instrumento de seleção de manuscritos permitiu avanço em 

relação à forma de captação de obras, culminando na publicação de três 

editais em 2019. 

 

2.1 Eixos do PDI 

 

No âmbito do PDI, Eixo Pesquisa e Inovação, Objetivo 1 – Estimular a 

pesquisa e a inovação relacionadas ao bem-estar social de toda sociedade 

brasileira e às necessidades regionais, a Editora contribui com 2 indicadores 



para alcançar a meta número 7 – Elevar a quantidade de publicações da 

editora por meio de editais para pesquisadores vinculados à UFMT. 

 

Meta 7 Descrição do indicador Previsto Executado 

Elevar a quantidade de 
publicações da Editora por 

meio de Editais para 
pesquisadores vinculados 

à UFMT 

Quantidade de publicações com o 
selo da EdUFMT por meio de 

grupos/projetos de pesquisa (com 
financiamento) 

12 25 

Quantidade de publicações com o 
selo da EdUFMT por meio de 

editais internos para 
pesquisadores 

20 22 

TOTAL 32 47 

Cumprimento das metas propostas no âmbito do PDI em 2019. 

 

Com vistas a cumprir o Objetivo 1 do Eixo Pesquisa e Inovação, o 

projeto “Cuiabá 300 Anos” já teve sua execução iniciada, e as obras 

selecionadas se encontram em processo de revisão técnica para posterior 

diagramação e impressão, com lançamento previsto para 2020. Podemos citar 

também a Proposta de Desenvolvimento Institucional – IFMT: Ações integradas 

para organização e publicação de obras digitais em parceria com o IFMT para 

publicação de obras digitais, cujo edital de seleção (Edital 002/2019) já se 

encontra publicado. 

Já no Eixo Gestão, Objetivo 5 – Ampliar a comunicação institucional da 

UFMT, a Editora contribui com 1 indicador para o cumprimento da Meta 

número 4 – Criar campanhas de divulgação e circulação da produção 

bibliográfica da editora nas redes de educação básica por meio da Biblioteca 

do professor/escola. A execução do indicador relativo a essa meta foi adaptada 

em decorrência da diminuição do número de colaboradores da Editora que 

estariam envolvidos nas tarefas de elaboração e execução do projeto 

correspondente às ações das campanhas de divulgação. 

Como forma de superar o déficit no quantitativo da equipe, ao invés de 

levar as campanhas de divulgação para locais da rede de educação básica, a 

Editora levou sua produção bibliográfica a eventos públicos de grande 

circulação de pessoas da comunidade interna e externa à UFMT.  

Nesses espaços, foi possível divulgar as obras da EdUFMT para 

professores da rede de educação básica, professores da graduação e pós-

graduação da UFMT e de outras instituições de Ensino Superior, estudantes de 

graduação e da pós-graduação, pesquisadores e comunidade externa de modo 

geral. Dentre os eventos, podem ser citados: Seminário de Educação 2019 

(evento de alcance regional e nacional); XII Encontro Nacional de 

pesquisadores de Ensino de História 2019; e 2º Seminário de Filosofia Clássica 



Alemã 2019. Além disso, foram levados materiais para doação em outros 

eventos, como XIV Semana Acadêmica de Filosofia 2019, Áfricas – X 

Pluralidade Cultural – IFMT Campus Cuiabá 2019, XIV ENECOMAT 2019 e, 

também foram realizadas doações para bibliotecas escolares da rede pública 

de ensino, a saber: Biblioteca da Escola Estadual Ernesto Che Guevara 

(Escola do Campo em Tangará da Serra) e Biblioteca da Escola Municipal 

Napoleão José da Costa (Várzea Grande).  

Destaca-se ainda que em 2019 a EdUFMT promoveu um lançamento 

coletivo de obras, aberto ao público, no qual estiveram presentes autores das 

produções bibliográficas, convidados e integrantes da comunidade interna e 

externa, oportunidade em que foi possível divulgar de maneira ampla boa parte 

das obras editadas naquele ano. 

Com foco na gestão e no intuito de readequar seu acervo e aprimorar o 

aproveitamento do espaço físico, foi realizado um criterioso inventário do 

acervo, assim como a reorganização das publicações expostas na Livraria por 

meio de novos mobiliários. Estas iniciativas foram fundamentais para se chegar 

a um melhor controle do estoque e tornar mais interessante, para o público-

alvo, a exposição e apresentação das publicações. Também foi desenvolvido 

um novo site para a editora, melhorando a comunicação institucional e a 

divulgação e acesso às obras publicadas pela EdUFMT. 

A partir desse conjunto de ações, a EdUFMT tem garantido a 

manutenção de sua principal função: a divulgação de trabalhos acadêmicos 

que contenham questões de relevância social, através da divulgação da 

história, cultura e artes do Estado de Mato Grosso. 

 

Acesse nosso novo site: 

http://www.edufmt.com.br/ 

 

Venha nos visitar: 

Av. Fernando Corrêa da Costa, n. 2367 - Bairro Boa Esperança. Cuiabá – MT 

Fone: +55 (65) 3313-7155 

 

http://www.edufmt.com.br/

