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Aprova o Regimento Interno do Centro 

Editorial e Gráfico da Universidade 

Federal de Goiás, revogando a 

Resolução ECU nº 005/1992. 

 

 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS, reunido em sessão plenária realizada no dia 28 de novembro de 

2016 e tendo em vista o que consta do processo nº 23070.009776/2016-73, 

 

 

 

R E S O L V E: 

 

 

 

Art. 1º Aprovar o Regimento Interno do Centro Editorial e Gráfico – 

CEGRAF da Universidade Federal de Goiás, na forma do Anexo a esta Resolução. 

 

 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor nesta data, revogando-se a 

Resolução ECU nº 005/1992 e demais disposições em contrário. 

 

 

 

Goiânia, 28 de novembro de 2016 

 

 

 

Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral 

- Reitor - 
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ANEXO À RESOLUÇÃO – CONSUNI Nº 24/2016 

 

REGIMENTO INTERNO DO CENTRO EDITORIAL E GRÁFICO DA UFG 
 

 

CAPÍTULO I 

INTRODUÇÃO 
 

Art. 1º O presente Regimento disciplina a organização e o funcionamento 

do Centro Editorial e Gráfico (CEGRAF) da Universidade Federal de Goiás. 
 

 

CAPÍTULO II 

DAS FINALIDADES 
 

Art. 2º O CEGRAF, órgão suplementar vinculado diretamente ao 

Gabinete do Reitor, tem por finalidade: 
 

I- editar, coeditar, divulgar os trabalhos da UFG que interessam ao 

ensino, à pesquisa e à extensão e incentivar a sua produção, 

abrigando, para os fins, a editora da UFG (Editora UFG); 

II- executar serviços gráficos de interesse da UFG; 

III- administrar a Gráfica UFG, a Editora UFG, o Ateliê Tipográfico da 

UFG e a Rede de Livrarias da UFG. 
 

 

CAPÍTULO III 

DA ORGANIZAÇÃO 
 

Art. 3º O CEGRAF/UFG compreenderá: 
 

I- Direção; 

II- Conselho Editorial; 

III- Conselho Deliberativo; 

IV- Divisão Administrativa e de Orçamento; 

V- Divisão de Revisão; 

VI- Divisão de Editoração/Seção de Artes; 

VII- Divisão Gráfica; 

VIII- Divisão de Impressão e Acabamento; 

IX- Ateliê Tipográfico. 
 

 

Seção I 

Da Direção 
 

Art. 4º A Direção do CEGRAF será exercida por um Diretor, designado 

pelo Reitor, escolhido dentre os servidores da Universidade. 

 

Art. 5º A Direção contará com: 
 

I- Secretaria do Conselho Editorial da Editora UFG; 

II- Secretaria Geral; 

III- Assessoria Administrativa; 

IV- Assessoria Editorial e Gráfica; 

V- Assessoria em Tipografia. 
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Art. 6º Compete ao Diretor: 
 

I- supervisionar os trabalhos do CEGRAF; 

II- presidir o Conselho Deliberativo do CEGRAF; 

III- presidir o Conselho Editorial da Editora UFG; 

IV- cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Deliberativo do 

CEGRAF e do Conselho Editorial da Editora UFG; 

V- elaborar relatórios do CEGRAF, sempre que solicitado pela 

Reitoria, abordando, distintamente, as atividades de natureza 

editorial e as atividades de serviços gráficos; 

VI- decidir sobre convênios e contratos que dizem respeito às 

atividades do órgão; 

VII- representar o CEGRAF na UFG; 

VIII- nomear o secretário do Conselho Editorial; 

IX- indicar ao Reitor, para designação, os nomes dos chefes das 

divisões do CEGRAF; 

X- indicar ao Reitor, para designação, os nomes dos dois assessores 

editoriais e gráficos, do assessor administrativo e do assessor em 

tipografia do CEGRAF; 

XI- transmitir ao Reitor, para designação, os nomes dos docentes 

indicados pelos diretores das Unidades e das Regionais da UFG 

para ocupar as vagas de conselheiros no Conselho Editorial; 

XII- responsabilizar-se pelo crivo final das obras da Editora UFG a 

serem enviadas à Divisão Gráfica; 

XIII- coordenar uma Seção de Informática destinada a dar suporte à 

Divisão de Editoração/Seção de Artes, sempre que requerido pelo 

Chefe dessa Divisão, e divulgar os trabalhos do CEGRAF; 

XIV- coordenar, junto à Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação - 

PRPI/UFG e à Pró-Reitoria de Pós-Graduação - PRPG/UFG, a 

Divisão de Periódicos da UFG. 

 

Art. 7º Compete à Secretaria do Conselho Editorial da Editora UFG: 
 

I- convocar conselheiros, participar das reuniões do Conselho Editorial 

e registrar as correspondentes atas; 

II- redigir e negociar os contratos das edições aprovadas pelo Conselho; 

III- fazer respeitar as deliberações do Conselho Editorial; 

IV- estabelecer contato com autores e grupos de pesquisa com o fim de 

viabilizar publicações de qualidade para o catálogo da Editora UFG; 

V- manter um arquivo, nos formatos impresso e eletrônico, das obras 

editadas pela Editora UFG; 

VI- distribuir os trabalhos aprovados pelo Conselho Editorial para a 

Divisão de Revisão e a Divisão de Editoração/Seção de Artes. 

 

Parágrafo único. Os trabalhos da Secretaria do Conselho Editorial da 

Editora UFG serão conduzidos por um servidor do CEGRAF nomeado pelo Diretor. 

 

Art. 8º Compete à Secretaria Geral do CEGRAF: 
 

I- realizar os serviços gerais da Secretaria e responsabilizar-se por eles; 

II- organizar a agenda de trabalho do Diretor; 

III- executar as tarefas de atendimento interno e externo; 
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IV- redigir memorandos, ofícios, circulares e certidões necessários à 

rotina administrativa do CEGRAF; 

V- solicitar a catalogação das publicações do CEGRAF de acordo com 

as normas vigentes; 

VI- solicitar à Biblioteca Nacional o ISBN – International Standard Book 

Number – das obras das chancelas Editora UFG, Gráfica UFG e 

Ateliê Tipográfico da UFG. 
 

Parágrafo único. Os trabalhos da Secretaria Geral do CEGRAF serão 

conduzidos por um servidor do CEGRAF, nomeado pelo Diretor. 

 

Art. 9º Compete à Assessoria Administrativa do CEGRAF: 
 

I- registrar a movimentação dos expedientes internos e externos; 

II- acompanhar os processos de interesse do CEGRAF; 

III- organizar a participação do CEGRAF em feiras, exposições e 

eventos locais, nacionais e internacionais; 

IV- solicitar a abertura de licitações e concorrências para a aquisição de 

material e execução de serviços. 
 

§ 1º A Assessoria Administrativa do CEGRAF será formada por um 

membro escolhido entre os servidores da UFG, indicado pelo Diretor e designado pelo Reitor. 
 

§ 2º Será assegurada ao Assessor Administrativo, para a realização de 

suas funções no CEGRAF, a utilização de vinte (20) horas de sua carga horária semanal na 

Universidade. 

 

Art. 10. Compete à Assessoria Editorial e Gráfica do CEGRAF: 
 

I- assessorar o Diretor nos assuntos de edição e de administração geral; 

II- atuar junto a órgãos federais, a secretarias do MEC e à iniciativa 

privada, tendo em vista obter aprovação de projetos de interesse do 

CEGRAF; 

III- criar e viabilizar projetos para novas coleções e/ou publicações; 

IV- coordenar o Ateliê Tipográfico; 

V- redigir artigos, comentários ou textos destinados à promoção de 

obras da Editora UFG; 

VI- desenvolver projetos para a divulgação da identidade do CEGRAF 

no âmbito da Universidade. 
 

§ 1º A Assessoria Editorial e Gráfica do CEGRAF será formada por dois 

membros escolhidos entre os servidores da UFG, indicados pelo Diretor e designados pelo 

Reitor. 
 

§ 2º Será assegurada a cada Assessor Editorial e Gráfico, para a 

realização de suas funções no CEGRAF, a utilização de vinte (20) horas de sua carga horária 

semanal na Universidade. 
 

 

Seção II 

Do Conselho Editorial 
 

Art. 11. O Conselho Editorial é a instância normativa e deliberativa da 

Editora UFG. 
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Art. 12. Constituem o Conselho Editorial: 

 

I- o Diretor do CEGRAF, como seu presidente; 

II- pela Regional Goiânia: um representante da área de Ciências Exatas e 

da Terra, um representante da área de Ciências Biológicas, um 

representante da área de Engenharias, um representante da área de 

Ciências da Saúde, um representante da área de Ciências Agrárias, um 

representante da área de Ciências Sociais Aplicadas, um representante 

da área de Ciências Humanas, um representante da área de 

Linguística, Letras e Artes; pela Regional Goiás: um representante; 

pela Regional Catalão: um representante; pela Regional Jataí: um 

representante. 

 

Parágrafo único. Cada conselheiro terá um suplente. 

 
Art. 13. Os conselheiros e seus respectivos suplentes serão escolhidos 

pelo Reitor, com base nas listas formadas por nomes indicados pelas direções das unidades 

acadêmicas, unidades acadêmicas especiais e Cepae, no caso da Regional Goiânia, e com base 

nas listas formadas por nomes indicados pelas direções das Regionais, no caso de Goiás, 

Catalão e Jataí. 

 

§ 1º No caso da Regional Goiânia, a direção de cada unidade de cada 

área enviará um nome de professor para a formação da lista dos candidatos a conselheiro da 

área e nos casos das Regionais Goiás, Catalão e Jataí, as direções enviarão até três nomes para 

a formação da lista dos candidatos a conselheiro de cada uma dessas regionais. 

 

§ 2º O suplente substituirá o titular nas suas faltas e impedimentos e, no 

caso de afastamento do titular, assumirá o restante do mandato. 

 
Art. 14. O mandato dos conselheiros será de dois anos, permitida uma 

recondução. 

 
Art. 15. Compete ao Conselho Editorial: 

 

I- propor e aprovar a política editorial da Universidade e fixar os 

critérios para a sua execução, definindo as prioridades; 

II- apreciar os pareceres emitidos pelos relatores internos e externos à 

UFG sobre os trabalhos encaminhados à Editora, decidindo quanto à 

sua publicação; 

III- indicar especialistas para a apreciação de trabalhos; 

IV- estabelecer normas de pagamento de direitos autorais; 

V- deliberar quanto às doações de obras do catálogo da Editora UFG em 

caráter promocional. 

 
Art. 16. O Conselho Editorial reunir-se-á, ordinariamente, uma vez por 

mês, e extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou pela maioria de seus 

membros. 

 

Parágrafo único. O conselheiro que faltar a três reuniões consecutivas, 

sem justificativa, perderá seu mandato. 
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Art. 17. As deliberações do Conselho Editorial serão tomadas por 

maioria dos conselheiros presentes e a reunião só poderá ocorrer se estiverem presentes, no 

mínimo, metade mais um dos conselheiros. 

 

Art. 18. De cada reunião será lavrada uma ata que, após aprovada, será 

assinada pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sua leitura. 

 

Art. 19. Na ausência de seu presidente, a sessão será presidida por um 

conselheiro eleito pelos seus pares. 

 

Art. 20. Compete ao Conselheiro: 

 

I- comparecer às reuniões e participar dos trabalhos do Conselho 

Editorial; 

II- votar nas deliberações sobre pareceres dos relatores e sobre as 

demais matérias da competência do Conselho Editorial; 

III- estabelecer ligações entre a Editora UFG e a área por ele 

representada; 

IV- emitir, quando designado relator, parecer fundamentado sobre 

trabalhos encaminhados à Editora; 

V- solicitar, quando julgar conveniente, a designação de especialista 

para apreciação dos trabalhos; 

VI- propor medidas destinadas ao aprimoramento da Editora UFG. 

 

Parágrafo único. Será assegurada ao conselheiro, para a realização de 

suas funções no Conselho Editorial, a utilização de oito horas de sua carga horária semanal na 

Universidade. 

 

 

Seção III 

Das Publicações da Editora UFG 

 
Art. 21. Serão publicados com o selo “Editora UFG” os livros e revistas 

que se enquadrem na política editorial da Universidade e que tenham sido aprovados pelo 

Conselho Editorial, atendendo à ordem cronológica e à sua ordem de prioridade em relação 

aos demais trabalhos editoriais e gráficos executados pelo CEGRAF. 

 

Art. 22. Os originais deverão ser entregues à Secretaria do Conselho 

Editorial da Editora UFG em forma definitiva e acabada, conforme for especificado nas 

correspondentes resoluções. 

 

Art. 23. A regulamentação da política editorial será definida pelo 

Conselho Editorial nas suas reuniões e será especificada nas atas das reuniões e nas 

resoluções que o Conselho Editorial aprove. 

 

Art. 24. As revistas das unidades e dos órgãos da UFG publicadas pela 

Editora UFG deverão ter um editor responsável, cabendo ao CEGRAF proporcionar 

orientação técnica. 

 

Art. 25. A Editora UFG utilizará exclusivamente as divisões do 

CEGRAF para os serviços de revisão, editoração, impressão e distribuição. 
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Parágrafo único. Cabe ao Conselho Deliberativo assessorar o Conselho 

Editorial sobre a viabilidade técnica dos trabalhos submetidos à Editora UFG, informando-o 

da situação da Gráfica UFG no tocante às características do maquinário e à situação dos 

estoques do almoxarifado. 

 

 

Seção IV 

Do Conselho Deliberativo 
 

Art. 26. O Conselho Deliberativo é a instância normativa e deliberativa 

do CEGRAF. 

 

Art. 27. Constituem o Conselho Deliberativo: 
 

I- o Diretor, como seu presidente; 

II- o Assessor Administrativo; 

III- os dois Assessores Editoriais e Gráficos; 

IV- o Assessor em Tipografia; 

V- o Diretor da Divisão Administrativa e de Orçamento, como 

conselheiro e secretário do Conselho; 

VI- o Chefe da Divisão de Revisão; 

VII- o Chefe da Divisão de Editoração/Seção de Artes; 

VIII- o Chefe da Divisão Gráfica; 

IX- o Chefe da Divisão de Impressão e Acabamento; 

X- o Secretário do Conselho Editorial da Editora UFG; 

XI- um representante dos servidores Técnico-Administrativos em 

Educação - TAE do órgão. 

 

§ 1º O representante dos servidores TAE do órgão será eleito pelos seus 

pares em eleição convocada pelo Diretor Administrativo. 

 

§ 2º Os conselheiros não terão suplentes. 

 

§ 3º O mandato dos conselheiros estará em consonância com a duração 

da função pela qual são membros do Conselho. 

 

Art. 28. Compete ao Conselho Deliberativo: 
 

I- definir prioridades para a execução dos trabalhos de revisão, de 

editoração e gráficos do CEGRAF; 

II- controlar a produção do CEGRAF, verificando custos de mão de 

obra e de material e emitindo pareceres técnicos sobre as 

possibilidades e qualidade dos projetos gráficos; 

III- aprovar as atividades do CEGRAF; 

IV- deliberar sobre a prestação de serviços pelo CEGRAF por meio de 

convênios e/ou contratos; 

V- deliberar sobre a viabilidade técnica e orçamentária da execução de 

serviços referentes a trabalhos aprovados pelo Conselho Editorial; 

VI- administrar o Ateliê Tipográfico e planejar as suas atividades com 

base nas propostas dos representantes da Divisão Gráfica e da 

Divisão de Impressão e Acabamento; 

VII- deliberar sobre as obras que receberão o selo “Gráfica UFG”. 
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Art. 29. Ordinariamente o Conselho Deliberativo reunir-se-á 

quinzenalmente, e extraordinariamente quando convocado pelo presidente ou pela maioria de 

seus membros. 

 

Parágrafo único. Compete ao diretor do CEGRAF convocar os 

conselheiros para as reuniões ordinárias. 

 

Art. 30. As deliberações do Conselho Deliberativo serão tomadas por 

maioria simples; para isso, deve estar presente, no mínimo, a metade mais um dos 

conselheiros. 

 

Art. 31. De cada reunião será lavrada uma ata que, se aprovada, será 

assinada pelo presidente e por todos os conselheiros presentes à sua leitura e votação. 

 

Parágrafo único. Compete ao Diretor da Divisão Administrativa e de 

Orçamento o registro das atas das reuniões. 

 

Art. 32. Na ausência de seu presidente, a sessão será presidida por um 

conselheiro eleito pelos seus pares. 

 
Art. 33. Compete ao Conselheiro: 

 

I- comparecer às reuniões e participar dos trabalhos do Conselho 

Deliberativo; 

II- votar nas deliberações sobre as decisões de competência do 

Conselho Deliberativo; 

III- estabelecer comunicação entre o Conselho Deliberativo e o setor que 

representa; 

IV- emitir, quando solicitado por qualquer dos membros, informes sobre 

os trabalhos executados pelo setor que representa; 

V- propor medidas destinadas ao aprimoramento do CEGRAF. 

 

 

Seção V 

Da Divisão Administrativa e De Orçamento 

 
Art. 34. A Divisão Administrativa e de Orçamento será dirigida por um 

Diretor Administrativo indicado pelo diretor do CEGRAF, escolhido após diálogo realizado 

com os pares, e designado pelo Reitor. 

 
Art. 35. A Divisão Administrativa e de Orçamento será composta pelo 

Departamento de Comercialização e pelo Departamento de Orçamento. 

 
Art. 36. Compete ao Diretor Administrativo: 

 

I- orientar, controlar e coordenar o desenvolvimento de todas as 

atividades de sua divisão; 

II- cuidar dos bens móveis e imóveis que constituem o acervo 

patrimonial do CEGRAF; 

III- manter um controle da comercialização de publicações e/ou 

serviços; 
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IV- supervisionar os serviços de vigilância diurna e noturna, bem como 

os serviços de limpeza e conservação das dependências do 

CEGRAF; 

V- exercer o controle da frequência e da escala de férias do pessoal do 

CEGRAF; 

VI- manter atualizados os registros e o expediente relativos à vida 

funcional dos servidores do CEGRAF; 

VII- arquivar os documentos referentes ao pessoal que devam 

permanecer no CEGRAF depois de terminada a sua tramitação; 

VIII- anotar todas as ocorrências relativas aos direitos e deveres do 

pessoal do CEGRAF; 

IX- relacionar documentação e controle de contratação de pessoal; 

X- autorizar a saída de materiais do CEGRAF. 

 

Art. 37. Compete ao Departamento de Comercialização: 
 

I- organizar e atualizar o catálogo de publicações da Editora UFG; 

II- transmitir, a todas as instituições envolvidas nos programas de 

cooperação e/ou intercâmbio, o catálogo das obras publicadas pela 

Editora UFG, bem como as obras solicitadas por elas; 

III- manter o controle das obras recebidas de outras editoras através de 

programas de cooperação e/ou intercâmbio; 

IV- divulgar a lista de preços das obras publicadas ou coeditadas pela 

Editora UFG; 

V- organizar o lançamento de obras editadas ou coeditadas pela 

Editora UFG; 

VI- obter patrocínio da iniciativa privada para eventos promocionais; 

VII- coordenar a distribuição das publicações da Editora UFG; 

VIII- coordenar a correspondência e o envio de obras para fim 

promocional; 

IX- manter o arquivo de correspondência do CEGRAF com as 

instituições ligadas aos programas de cooperação e/ou intercâmbio 

de publicações; 

X- gerenciar a rede de livrarias da UFG junto à FUNAPE; 

XI- manter o controle do acervo de obras que constam na rede de 

livrarias da UFG; 

XII- organizar e manter atualizados os mapas de controle de vendas das 

publicações, tanto da Editora UFG, da Gráfica UFG e do Ateliê 

Tipográfico da UFG quanto das provenientes dos programas de 

cooperação e/ou intercâmbio; 

XIII- gerenciar o estoque de publicações da Editora UFG e a 

correspondente reserva técnica da editora; 

XIV- prestar contas ao Diretor Administrativo da arrecadação obtida; 

XV- instalar, sempre que solicitado pela Direção, a Banca Móvel da 

rede de livrarias da UFG em eventos da Universidade; 

XVI- implementar mecanismos de vendas que facilitem ao professor e ao 

aluno a aquisição do livro universitário. 

 

Art. 38. Compete ao Departamento de Orçamento: 
 

I- realizar a contabilidade do CEGRAF junto à Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças (PROAD/UFG); 
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II- controlar o movimento das contas bancárias, se for o caso; 

III- elaborar orçamentos com indicação analítica dos elementos a serem 

empregados e seus respectivos preços; 

IV- autuar os processos destinados à autorização, pela PROAD/UFG, 

dos orçamentos relativos a trabalhos editoriais e gráficos solicitados 

pela UFG; 

V- gerenciar a Seção de Carimbos, a Seção de Fabricação de Papel 

Artesanal, a Seção de Fotolitos e a Seção de Serigrafia/ 

Comunicação Visual. 

 

 
Seção VI 

Da Divisão de Editoração/Seção de Artes 

 
Art. 39. A Divisão de Editoração/Seção de Artes, responsável pelos 

serviços de edição de todas as obras aprovadas pelo Conselho Editorial da Editora UFG e 

pelos serviços de edição de todos os trabalhos gráficos do CEGRAF, será dirigida por um 

chefe indicado pelo Diretor do CEGRAF, escolhido após diálogo realizado com os pares, e 

designado pelo Reitor. 

 
Art. 40. Compete ao Chefe da Divisão de Editoração/Seção de Artes: 

 

I- responsabilizar-se por todos os serviços de sua Divisão; 

II- elaborar o plano de trabalho de todas as publicações do CEGRAF; 

III- opinar sobre a licitação e a concorrência referentes à aquisição de 

todo material destinado à execução de serviços de editoração; 

IV- responsabilizar-se por todos os equipamentos destinados ao trabalho 

da Divisão; 

V- responsabilizar-se pela distribuição, coordenação e acompanhamento 

de todos os serviços da Divisão; 

VI- manter um registro do andamento das obras enviadas à Divisão e 

disponibilizar relatórios à Direção sempre que solicitados. 

 
Art. 41. Compete à Divisão de Editoração/Seção de Artes: 

 

I- proceder à composição/diagramação das obras aprovadas pelo 

Conselho Editorial da Editora UFG e do material destinado à 

Divisão Gráfica; 

II- escanear, retocar e trabalhar as imagens que compõem a publicação; 

III- planejar graficamente as edições, realizando os projetos de capas e 

projetos gráficos, com determinação de formatos, indicação de tipos, 

papel, cores e, enfim, com todas as especificações necessárias do 

projeto gráfico concebido; 

IV- preparar as ilustrações, gráficos, tabelas e outros elementos 

necessários para a composição de livros, folhetos, cartazes e outros 

materiais gráficos; 

V- elaborar layout de cartazes, folhetos e outros materiais gráficos; 

VI- implementar a produção de livros digitais por e-book. 
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Seção VII 

Da Divisão de Revisão 
 

Art. 42. A Divisão de Revisão será dirigida por um chefe indicado pelo 

Diretor do CEGRAF, escolhido após diálogo realizado com os pares, e designado pelo Reitor. 

 

Art. 43. Compete ao Chefe da Divisão de Revisão: 
 

I- organizar e atualizar a planilha de obras em andamento na Divisão 

de Revisão, conforme informações repassadas pelos demais 

revisores; 

II- apresentar soluções para possíveis impasses surgidos no decorrer do 

processo de revisão, intermediando o diálogo entre revisores e 

autores; 

III- participar das reuniões do Conselho Deliberativo; 

IV- supervisionar o andamento dos trabalhos, atendo-se aos prazos 

estipulados por editais e/ou orientações da Direção do CEGRAF; 

V- supervisionar o trabalho de estagiários, atribuindo-lhes tarefas, 

monitorando sua frequência e encaminhando seus relatórios 

bimestrais de atividades à Direção do CEGRAF para que os remeta à 

Pró-Reitoria de Graduação da UFG. 

 

Art. 44. Compete à Divisão de Revisão: 
 

I- proceder à normalização técnica dos originais, de acordo com as 

normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT); 

II- manter contato com os autores para proceder, sempre que necessário, 

a alterações nos originais relativas às normas técnicas; 

III- auxiliar os autores no emprego de normas técnicas sempre que 

houver solicitação; 

IV- proceder à revisão linguística (incluindo, se necessário, copidesque, 

cortes e reorganização de parágrafos) das obras aprovadas pelo 

Conselho Editorial da Editora UFG e de todo material composto na 

Divisão de Editoração/Seção de Artes e destinado à impressão; 

V- proceder à revisão tipográfica, em todas as suas etapas, de todo 

material composto na Divisão de Editoração/Seção de Artes e no 

Ateliê Tipográfico. 

 

 

Seção VIII 

Da Divisão Gráfica 
 

Art. 45. A Divisão Gráfica será dirigida por um chefe indicado pelo 

Diretor do CEGRAF, escolhido após diálogo realizado com os pares, e designado pelo Reitor. 

 

Art. 46. A Divisão Gráfica compreende o Departamento de CtP 

(Computer-to-Plate) e a Gráfica UFG. 

 

Art. 47. Compete ao Chefe da Divisão Gráfica: 
 

I- responsabilizar-se por todos os serviços de sua Divisão, bem como 

pela coordenação e fiscalização dos trabalhos desenvolvidos pelas 

partes que a compõem; 
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II- estabelecer um cronograma de execução dos trabalhos enviados à 

sua Divisão; 

III- fazer executar as tarefas relativas à higiene funcional; 

IV- manifestar-se sobre licitações e concorrências referentes à aquisição 

de material destinado à execução de serviços gráficos, bem como à 

aquisição de equipamentos destinados à Divisão; 

V- organizar o almoxarifado da Divisão; 

VI- coordenar a embalagem e expedição da produção e autorizar a saída 

de material do CEGRAF. 

 

Art. 48. Compete ao Departamento de CtP: 
 

I- executar o trabalho de gravação de chapas dos materiais gráficos 

enviados pela Divisão de Editoração/Seção de Artes e entregar essas 

chapas à Gráfica UFG; 

II- zelar pela qualidade do serviço executado. 

 

 

Seção IX 

Da Divisão de Impressão e Acabamento 
 

Art. 49. A Divisão de Impressão e Acabamento compreenderá os 

serviços de impressão, corte, encadernação e plastificação. 

 

Art. 50. A Divisão de Impressão e Acabamento será dirigida por um 

chefe indicado pelo Diretor do CEGRAF, escolhido após diálogo realizado com os pares, e 

designado pelo Reitor. 

 

Art. 51. Compete ao Chefe da Divisão de Impressão e Acabamento: 
 

I- coordenar a Divisão e responder por ela; 

II- decidir sobre a qualidade final dos trabalhos de impressão e 

acabamento; 

III- imprimir os trabalhos gráficos da Editora UFG, em diálogo com o 

Chefe da Divisão Gráfica; 

IV- cuidar para que não haja erros na escolha do material determinado, 

no corte do papel e na seleção de tintas, evitando, dessa forma, 

qualquer tipo de desperdício de material; 

V- zelar pela conservação dos equipamentos e dos materiais sob a 

responsabilidade de sua Divisão e solicitar serviços de manutenção, 

ou a sua renovação, quando necessário. 

 

 

Seção X 

Do Ateliê Tipográfico 

 

Art. 52. O Ateliê Tipográfico representará uma imprensa tipográfica e 

será dirigido por um servidor TAE indicado pelo Diretor do CEGRAF, escolhido após diálogo 

realizado com os pares, e designado pelo Reitor. 

 

§ 1º O Chefe do Ateliê Tipográfico receberá assessoria em tipografia de 

um docente da UFG, indicado pelo Diretor do CEGRAF e designado pelo Reitor. 
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§ 2º Será assegurada ao Assessor em Tipografia, para a realização de 

suas funções no Ateliê Tipográfico, a utilização de 20 (vinte) horas de sua carga horária 

semanal na Universidade. 

 

Art. 53. O Ateliê Tipográfico compor-se-á de: 
 

I- Seção de Fundição; 

II- Seção de Clichês e Xilogravuras; 

III- Seção de Composição Manual e Mecânica; 

IV- Seção de Impressão Tipográfica; 

V- Seção de Acabamento Artesanal. 

 

Parágrafo único. A revisão dos trabalhos confeccionados pelo Ateliê 

Tipográfico será realizada pela Divisão de Revisão do CEGRAF. 

 

Art. 54. Compete ao Chefe do Ateliê Tipográfico: 
 

I- coordenar as cinco seções do Ateliê Tipográfico; 

II- coordenar o pessoal do Ateliê Tipográfico e acompanhar a 

execução de trabalhos; 

III- coordenar a produção dos livros do selo “Editora UFG” para os 

quais o Conselho Editorial tenha destinado uma edição tipográfica; 

IV- definir as obras que receberão o selo “Ateliê Tipográfico da UFG” 

e coordenar a confecção dessas obras; 

V- acompanhar e orientar visitantes, estudantes e pesquisadores 

interessados em conhecer o sistema tipográfico; 

VI- zelar pela conservação dos equipamentos e dos materiais sob a 

responsabilidade do Ateliê Tipográfico e solicitar serviços de 

manutenção, ou a sua renovação, quando necessária; 

VII- acompanhar, quando necessário, na Gráfica UFG, o acabamento 

das impressões realizadas pelo Ateliê Tipográfico; 

VIII- propor ao Conselho Deliberativo projetos e parcerias de ensino, 

pesquisa e extensão sobre temas relativos à tipografia com as 

unidades e órgãos da UFG e com entidades externas à UFG 

dedicadas à tipografia. 

 
Seção XI 

Disposições Gerais e Transitórias 
 

Art. 55. Além do pessoal pertencente ao seu quadro, o CEGRAF poderá 

contar com pessoal remunerado por serviços prestados. 

 

Art. 56. O CEGRAF visa a confeccionar todas as produções editorias e 

gráficas da UFG, havendo recursos humanos, técnicos e de materiais gráficos necessários. 

 

Art. 57. Nas vacâncias dos cargos de chefia e de assessoria, cabe ao 

Diretor do CEGRAF exercer as funções desses cargos enquanto eles não forem ocupados. 

 

Art. 58. Os casos omissos no presente Regimento, dependendo da sua 

natureza, serão resolvidos pelo Conselho Deliberativo e/ou pelo Conselho Editorial. 
 

. . . 


