
 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 
CENTRO EDITORIAL E GRÁFICO 
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NORMAS DE RECEBIMENTO DE ORIGINAIS PARA AVALIAÇÃO 

 
As normas aqui estabelecidas regulamentam apenas o recebimento de obras a serem 
encaminhadas para apreciação do Conselho Editorial da Editora UFG, seja por meio do 
fluxo contínuo ou por meio de editais. Nos dois casos, os livros são avaliados, 
selecionados, produzidos, impressos, lançados e divulgados pela Editora UFG, seguindo 
as normativas internas, e saem com o selo editorial Editora UFG. 
Esclarecemos que os autores e/ou organizadores que necessitem apenas de prestação de 
serviços gráficos a serem realizados pelo CEGRAF/UFG, para editoração e/ou 
impressão de seus materiais, devem procurar maiores informações na Divisão de 
Orçamento e/ou na de Editoração. Nesses casos, os livros saem com o selo editorial 
Gráfica UFG. 
 

1) A Secretaria do Conselho Editorial da Editora UFG recebe originais, de todas as 
áreas do conhecimento, de público interno e externo à UFG, com solicitação de 
avaliação de livros para publicação a qualquer tempo através do fluxo contínuo. 

2) Para o recebimento dos originais dentro do fluxo contínuo, são necessários o 
preenchimento do formulário <http://www.cegraf.ufg.br/pages/71211-
formularios>, com data e assinatura do responsável pela solicitação, além de 
uma cópia impressa e uma cópia gravada em CD em arquivo editável. 

3) A entrega do material para avaliação pode ser feita pessoalmente ou pelo 
Correio no seguinte endereço: 
Universidade Federal de Goiás 
Centro Editorial e Gráfico 
Secretaria do Conselho Editorial da Editora UFG 
Estrada do Câmpus Samambaia, Caixa Postal 131 
74001-970  Goiânia – Goiás 

4) A Secretaria do Conselho recebe também originais com inscrições em concursos 
públicos, observados os editais próprios e específicos, para seleção, produção 
editorial e publicação por meio da Editora UFG. Os editais públicos estão 
disponíveis no sítio eletrônico do CEGRAF/UFG, e os livros selecionados fazem 
parte das publicações da Coleção Expressão Acadêmica, em anos pares, e da 
Coleção Vertentes, em anos ímpares. 

5) Para o recebimento de obras a serem avaliadas por comissões de concursos, o 
candidato deve observar o edital próprio contendo as normas específicas para 
encaminhamento. 

 
Secretaria do Conselho Editorial da Editora UFG 

Goiânia, 8 de julho de 2014. 


