
Política Editorial – UPF Editora 

 

Este documento indica os procedimentos e as normas que regem as publicações da 

UPF Editora e os serviços de editoração e revisão prestados por esse setor. 

 

1. Tipos de materiais editorados  

 

Define-se como objeto de editoração da UPF Editora os seguintes materiais: 

I) obras de valor técnico e científico, de acordo com planos e critérios 

definidos pelo Conselho Editorial;  

II) traduções de obras originais ou já publicadas;  

III) coedições de livros, prioritariamente com outras editoras universitárias; 

IV) materiais de natureza institucional (como relatórios externos) dos setores 

acadêmicos que buscarem esse serviço;  

V) revistas institucionais devidamente aprovadas no Conselho Editorial de 

Periódicos da Universidade de Passo Fundo (UPF);  

VI)  anais de eventos da UPF, cabendo à editora a responsabilidade pelo ISSN;  

VII) publicações de dissertações e teses, condicionadas à adequação do material 

em formato de livro, nos itens: linguagem, formatação e divisão do texto, 

como introdução, conclusão e referências.   

 

2. Encaminhamento de proposituras e trâmites da publicação  

 

Todas as proposituras de publicações de originais são apresentadas e encaminhadas 

com o preenchimento da proposta editorial, disponível no site da UPF Editora, ao que se deve 

anexar os originais da publicação, respeitando o item seis deste documento – Editais e fluxo 

contínuo. Os originais recebidos pela editora são encaminhados ao Conselho Editorial, 

responsável pela apreciação da proposta e sugestão de parecerista. A editora se responsabiliza 

pelo envio ao parecerista correspondente a cada área de publicação, o qual tem o prazo de 60 

dias para a avaliação do original. Após recebido o parecer, a proposta e o parecer são novamente 

apreciados em reunião ordinária do Conselho Editorial, que legitima a publicação para que essa 

seja inserida no fluxo de editoração, em casos de parecer positivo, e determina o reenvio para 

novo parecerista, em casos negativados para a publicação. Nos casos em que o parecer solicita 

e indica alterações no texto original, a editora o encaminha ao proponente para adequação, com 



o prazo de 30 dias para a devolução. Nesse caso, o material alterado retorna para o parecerista, 

porém, na indisponibilidade desse revisar as alterações, é indicado novo parecerista ad hoc. Em 

caso de parecer negativo, a editora procura por outro parecerista solicitando nova avaliação. 

Havendo divergência ou não entre os pareceres, a publicação fica submetida à decisão do 

Conselho Editorial, que pode indicar novos encaminhamentos para situações não previstas 

neste documento. Fica expressamente proibida outra forma de publicação ou fornecimento de 

ISBN. Não são contempladas nesses procedimentos as revistas institucionais aprovadas no 

Conselho Editorial de Periódicos, as quais, já tendo sido submetidas a conselho próprio, são 

encaminhadas diretamente para editoração.  

 

3. Formato das publicações  

 

No caso de livros, a UPF Editora prioriza as publicações em e-book nos formatos 

e-pub e PDF, conforme interesse dos autores. A publicação em formato impresso fica a critério 

do autor, sendo que a editora se compromete a entregar arquivos prontos para a gráfica, mas se 

exime de orçamentos e outras definições que envolvam a impressão e a comercialização. As 

revistas, também, são prioritariamente, conforme orientação institucional, publicações on-line. 

A solicitação de impressão de revistas segue o mesmo padrão dos livros, não tendo 

envolvimento da editora.  

 

4. Disponibilização das obras  

 

As obras on-line editoradas pela UPF Editora são disponibilizadas gratuitamente no 

site da editora ou, em caso de haver comercialização por parte do autor, disponibiliza-se a 

indicação do meio de aquisição. Assim, a editora não se responsabiliza, em hipótese alguma, 

por distribuição e/ou comercialização dos materiais editorados.  

 

5. Da ordem de editoração  

 

A editoração de materiais internos e externos deve seguir uma escala de prioridade 

para a sua inserção no fluxo de trabalho da UPF Editora.  

A determinação de prazos de editoração são condicionados a essa escala, regulamentada neste 

documento e esclarecida a seguir.    

 



I) Documentos institucionais, a partir de planejamento anual acordado entre setores 

e UPF Editora, bem como em consonância com as regras específicas de normativa da Vice-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (VRPPG); 

II) Revistas/Periódicos da UPF, de acordo com os critérios da Resolução 01/2018 

do Conselho Editorial de Periódicos; 

III) Livros de autores com financiamento de órgãos de fomento;  

IV) Livros de autores vinculados aos programas de pós-graduação stricto sensu da 

UPF; 

V)  Produtos educacionais de alunos e professores ligados aos mestrados 

profissionais; 

VI) Originais em coedição com editoras universitárias e outras instituições; 

VIII) Demais obras de autores internos e externos. 

 

6. Editais e fluxo contínuo 

 

O recebimento das propostas editoriais elencadas no item cinco ocorre a partir de 

editais específicos, divulgados periodicamente no site da UPF Editora, e por fluxo contínuo.  

As obras recebidas, conforme orientações dos respectivos editais, serão analisadas 

por comissões compostas por membros do Conselho Editorial da UPF, após análise de parecer 

emitido por especialista na área, seguindo os critérios de seleção indicados no edital. 

Recebem-se propostas editoriais de materiais em fluxo contínuo em qualquer data 

do ano, desde que classificadas nos itens I, II, III e VI.  

Os originais recebidos em fluxo contínuo, dos itens I e II, seguem programação 

anual, discutida em instâncias responsáveis, quais sejam: instâncias diretivas da instituição e 

Conselho Editorial de Periódicos, respectivamente. Os calendários de previsão de chegada dos 

materiais são apresentados à editora no início de cada ano. Os casos não previstos em calendário 

deverão ser debatidos com as instâncias e a editora, em caso de se apresentar alguma dificuldade 

no cumprimento de prazos.  

 

7. Disposições transitórias 

 

Todas as questões omissas nesta Política Editorial serão decididas pelo Conselho 

Editorial, em conformidade com as atribuições estabelecidas no Regimento da UPF Editora.  


