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RESOLUÇÃO NORMATIVA nº 10 de 10 de março de 2017

Normas para Financiamento de Publicações no Programa
Interdepartamental de Pós-Graduação Interdisciplinar em
Artes,  Urbanidades  e  Sustentabilidade  da  UFSJ
(PIPAUS/UFSJ).

Art.  1°  –  Os recursos  financeiros  recebidos  pelo  PIPAUS,  destinados  ao financiamento  de
publicações,  quer sejam provenientes da UFSJ ou de entes externos, poderão ser pleiteados
se forem atendidos os seguintes critérios preliminares:

I)  A publicação deve ser vinculada, primariamente, a um ou mais docentes do PIPAUS, sejam
como  autores  ou  como  organizadores,  configurando  um  produto  de  ensino,  pesquisa  ou
extensão  do  Programa,  referindo-se  à  primeira  edição  com conteúdo  inédito.  A publicação
deverá conter a marca do PIPAUS na capa ou na contracapa.
II)  A proposta  deve  vir  acompanhada  do  aceite  da  Editora  responsável  pela  publicação  e
distribuição do livro, se for o caso, incluindo o respectivo orçamento.
III) Na editoração do livro é obrigatória a presença do Registro (ISBN), que deverá constar nos
espaços a ele definidos por normas nacionais e internacionais de publicação.
IV) Os contratos firmados entre autores e editores de livros para cessão de direitos autorais
para publicação deverão ser cadastrados na Fundação Biblioteca Nacional,  no Escritório de
Direitos Autorais.
V) No caso de recursos financeiros provenientes da UFSJ ou do Governo Federal, as regras de
utilização e compras devem observar a legislação vigente.

Art. 2° - Os originais de ensaios, dissertações e teses devem ser adaptados em formato de
livro.

Art. 3° - Embora o financiamento possa ser total, preferencialmente deverá ser parcial, dividido
com outras fontes.

Art. 4° – São itens financiáveis:
I) Revisão ortográfica e gramatical.
II) Serviços gráfico-editoriais.    
III) Outros itens imprescindíveis à publicação do livro, devidamente justificados no projeto.

1



Art.  5°  –  As  solicitações  poderão  ser  encaminhadas  ao  Comitê  de  Financiamento  de
Publicações do PIPAUS em fluxo contínuo.  Tal  comitê  será composto por,  no  mínimo,  três
docentes do Programa, preferencialmente que atuem em diferentes áreas do conhecimento.

Art.  6°  -  Os  pedidos  serão  analisados  pelo  Comissão  de  Financiamento  do  PIPAUS,
observando-se os seguintes critérios:
I- Viabilidade da solicitação e disponibilidade de recursos.
II - Em havendo mais solicitações do que a disponibilidade de recursos, serão considerados os
seguintes fatores na ordem apresentada neste tópico:

    a) Os autores/organizadores que nunca tiverem sido contemplados pelo Programa;
    b) As obras que envolverem o maior número de membros do PIPAUS;
    c) As obras que apresentarem orçamentos mais acessíveis;
    d) As publicações que tiverem conseguido financiamento parcial de outras entidades;
   e) Os autores/organizadores que tiverem o menor número de trabalhos já financiados pelo
PIPAUS;

Art. 7° – O docente responsável pela publicação deverá encaminhar a prestação de contas até
30 dias após a entrega da publicação.

Art. 8° - A comprovação do uso dos recursos concedidos pelo PIPAUS será feita por meio da
seguinte documentação:
I) Quadro Demonstrativo de Receitas e Despesas;
II) Relação de Despesas Efetuadas;
III)  Documentação  de  despesas  (notas  fiscais,  faturas,  recibos  e  demais  documentos
comprobatórios);
IV) Notas de Empenho ou Liquidação e Ordem de Pagamento.

Art. 9° - Do material publicado, pelo menos 30 exemplares deverão ser entregues ao PIPAUS,
para  arquivo  e  abastecimento  das  bibliotecas  universitárias  de  outros  programas  de  Pós-
Graduação e Instituições.

Art. 8º -  Casos excepcionais ou omissos, devidamente documentados, serão analisados pelo
Colegiado de Curso do Programa. 

Art. 9° - Esta Resolução entra em vigor a partir dessa data.

São João del-Rei, 10 de fevereiro de 2017. 

Prof. Dr. Adilson Siqueira

Presidente do Colegiado
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