
 
RESOLUÇÃO CONSELHO EdUFMT N. 002, DE 20 DE MAIO DE 2021 

 
Dispõe sobre aprovação da Política de Cobrança de 
Taxas Editoriais da Editora Universitária da 
Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT). 

 
 O CONSELHO EDITORIAL DA EdUFMT, no uso de suas atribuições legais, e 
 
 CONSIDERANDO o disposto na Resolução CD Nº 17, de 14 de setembro de 2018; 
 
 CONSIDERANDO a deliberação do Conselho Editorial na 52ª reunião ordinária realizada no 
dia 26 de junho de 2018; 
 

 CONSIDERANDO o disposto no Decreto Nº 10.139, de 28 de novembro de 2019; 
 
 
 RESOLVE: 

 
 Art. 1º  Aprovar aPolítica de Cobrança de Taxas Editoriais da Editora Universitária da 
Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT), composta por 4 capítulos e 13 artigos, que com esta 
Resolução é publicada. 
 
 Art. 2º  Esta Resolução tem seus efeitos a partir de 01 de junho de 2021, revogando-se a 
Resolução N. 002/2018-EdUFMT. 
 

 Sala de reuniões do Conselho Editorial da EdUFMT, em Cuiabá, 20 de maio de 2021. 
 

Francisco Xavier Freire Rodrigues 
Presidente do Conselho Editorial – EdUFMT 

 
  



ANEXO DA RESOLUÇÃO CONSELHO EdUFMT N. 002/2021 
 

POLÍTICA DE COBRANÇA DE TAXAS EDITORIAIS 
 

CAPÍTULO I  
DO PROPÓSITO 

 
 Art. 1º  Esta política tem o propósito de estabelecer a cobrança de taxas de serviços 
editoriais para a publicação de obras impressas e digitais da EdUFMT. 

 
CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS 
 
 Art. 2º  A cobrança de taxas de serviços definida por esta política será realizada com a 
finalidade de custear os gastos técnicos e operacionais na produção de obras da EdUFMT de fluxo 
contínuo, demanda institucional e/ou coedições. As obras aprovadas pela política de editais públicos da 
Editora estarão isentas dessa cobrança. 

 
CAPÍTULO III 

DAS CONDIÇÕES GERAIS 
 
 Art. 3º  Os serviços de supervisão técnica; revisão e normalização; editoração e 
diagramação; emissão de ficha catalográfica e DOI/ISBN de obras impressas ou digitais de fluxo 
contínuo, demanda institucional e/ou coedições serão custeados pelo(a) autor(a)/organizador(a). 
 § 1º  Todas as obras aprovadas pelo Conselho Editorial da EdUFMT nessas condições estarão 
sujeitas à cobrança das taxas de serviços, excetuando aquelas contempladas pelos editais públicos 
internos da Universidade. 
 § 2º  No ato da submissão da obra para avaliação e tramitação, o(a) autor(a)/organizador(a) 
assinará um termo de ciência desses custos, aplicados somente em caso de aprovação 
 

CAPÍTULO IV 
DOS CUSTOS 

 
 Art. 4º  Os valores das taxas de serviços deverão ser apresentados anualmente por meio de 
informe à comunidade, publicado pela EdUFMT na sua homepage, respeitando a política de preços 
praticados pelas editoras universitárias públicas brasileiras e considerando os seguintes itens: 
 I - supervisão técnica; 
 II - revisão e normalização; 
 III - editoração e diagramação; 
 IV - emissão de ficha catalográfica; 
 V - solicitação de DOI/ISBN; e 
 VI - serviços gráficos (impressão). 

 Art. 5º  No caso da revisão e normalização; editoração e normalização; e dos serviços 
gráficos (impressão), o orçamento será elaborado conforme as características técnicas da obra. 

 Art. 6º  Será facultado ao(à) autor(a)/organizador(a) contratar diretamente os serviços de 
revisão e normalização; editoração e normalização; e de serviços gráficos, desde que os contratados 
assumam – por escrito – o compromisso de seguir rigorosamente as diretrizes e normas editoriais e 



gráficas da EdUFMT. 

 Art. 7º  O pagamento dos referidos serviços deverá ser feito em nome do projeto da 
EdUFMT, vinculado à Fundação Uniselva, de duas formas alternativas: à vista, por meio de boleto; ou via 
depósito bancário, com o envio do comprovante pelo autor para o e-mail da Livraria da EdUFMT. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS PROCEDIMENTOS 

 
Do(a) autor(a)/organizador(a) 
 
 Art. 8º  O(a) proponente deverá enviar à Coordenação da EdUFMT a proposta de publicação 
por meio do Sistema de Gestão e Tramitação de Publicação (SGTP), conforme as diretrizes editoriais, 
termos e autorização vigentes. 

 
Da EdUFMT 
 
 Art. 9º  A Supervisão Editorial da EdUFMT enviará o texto original ao Conselho Editorial da 
EdUFMT para avaliação sobre o conteúdo e o mérito científico da obra. 

 Art. 10.  No caso de emissão de parecer desfavorável, o resultado será comunicado a(o) 
autor(a)/organizador(a), e, em seguida, a proposta será arquivada. 

 Art. 11.  Uma vez aprovada a proposta, a Supervisão Editorial da EdUFMT entrará em 
contato com o(a) autor(a)/organizador(a) para comunicar os devidos trâmites institucionais e editoriais. 

 Art. 12.  Estabelecidos os acordos cabíveis, será firmado entre as partes o contrato de 
edição. 

 
 Art. 13.  Esta Política de Cobrança de Taxas Editoriais entra em vigor a partir de 01 de junho 
2021, revogando-se a Resolução N. 002/2018-EdUFMT. 
 
 Sala de reuniões do Conselho Editorial da EdUFMT, em Cuiabá, 20 de maio de 2021. 
 

Francisco Xavier Freire Rodrigues 
Presidente do Conselho Editorial – EdUFMT 

 


