
Regulamento para solicitação de e-books via Assessoria de Comunicação da
FIC

1. O presente documento apresenta as regras para solicitação de editoração/

Projeto gráfico de e-books via Ascom FIC;

2. Considerando o volume de demandas ao setor de Artes Gráficas da Ascom FIC,

a editoração/ Projeto gráfico de e-books será limitada a 6 (seis) trabalhos a cada

período de 12 (doze) meses. Dessa forma, terão prioridade de solicitação os seis

cursos de graduação da FIC: Biblioteconomia, Biblioteconomia Ead, Gestão da

Informação, Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas;

3. Havendo desistência, ou não utilização das “vagas” expressas no item anterior,

estas poderão ser preenchidas por outros trabalhos, desde que observada a

seguinte ordem:

a) Atendimento de trabalhos que não possuam recursos financeiros,

b) Demais trabalhos por ordem de chegada.

4. Caso o número de interessados seja superior às vagas remanescentes, caberá

ao Conselho Diretor a definição de qual trabalho deverá ser realizado.

5. Caberá às coordenações de curso a escolha do trabalho que será realizado na

“vaga” destinada a cada curso. A Ascom FIC se isenta de qualquer análise de

meritocracia entre os trabalhos encaminhados, cabendo ao setor de artes gráficas

tão somente a realização do trabalho técnico e a indicação do quantitativo de

produções anuais, conforme descrito no item 2.

6. A solicitação para confecção do e-book será realizada em duas etapas:

6.1 Primeira: Manifestação de interesse sobre a confecção, ou não, de e-book
via Ascom FIC. A manifestação deverá ser realizada por meio de formulário

próprio, o qual será encaminhado, por e-mail, às coordenações de curso antes da

contagem do prazo previsto no item “2”. O referido formulário fornecerá opções de

datas para a entrega do material. A prioridade de escolha das datas será dada pela



ordem de resposta. Dessa forma, a coordenação que responder primeiro contará

com mais opções de datas e assim sucessivamente. Para cumprimento dessa ação,

a primeira chamada será realizada em dezembro de 2021.

6.2 Segunda: Encaminhamento do material para editoração/Projeto gráfico do
e-book, que deverá ser enviado pela autoria do livro, via ascom.fic@ufg.br, dentro

do prazo indicado no formulário de manifestação de interesse.

7. O prazo para a conclusão do e-book será de, pelo menos, 2 (dois) meses,

contados a partir da entrega completa do material, conforme descrito no item 6.2.

Este prazo considera, somente a editoração/Projeto gráfico do e-book,
desconsiderado o prazo de espera para o início da produção, que depende da
quantidade de trabalhos que estão na fila.

8. A fila de espera dos trabalhos recebidos pela Ascom será disposta em planilha

compartilhada por todos(as) solicitantes, devidamente datada, para fins de

acompanhamento do status de produção.

9. Os prazos descritos acima podem sofrer alterações decorrentes de grandes

demandas de trabalhos ou de férias da servidora responsável pela confecção. Em

qualquer dos casos, o(a) solicitante será devidamente notificado da previsão de

entrega.

10. Uma vez realizada a solicitação para a editoração/Projeto gráfico do e-book, a

coordenação responsável só terá um novo pedido acatado 12 meses após a

primeira solicitação, salvo se houver desistência de alguma coordenação, conforme

indicado no item 3.

11. Havendo interesse das partes, poderá haver intercâmbio de “vagas” entre as

coordenações. Caso ocorra, a coordenação desistente deverá encaminhar à Ascom

FIC comunicação expressa de desistência da vaga e cessão à outra coordenação.

12. Para obras confeccionadas em parceria com mais de um curso, caberá às

respectivas coordenações qual a “vaga”  será utilizada.

13. O detalhamento sobre as especificidades da editoração/Projeto gráfico: tipo de

programa utilizado, revisões disponíveis, e demais possibilidades, estão expressas



no Manual de Solicitação da Ascom FIC, disponível em fic.ufg.br, no menu “Ascom

FIC”.

14. Os casos omissos serão discutidos na Ascom FIC e deliberados em reunião do

Conselho Diretor.

Goiânia, 30 de setembro de 2021.
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