
RESOLUÇÃO N9 1 0/74
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até o dia 31 de dezembro de cada ano. 
Compete à Comissão Editorial:

-Fixar as diretrizes editoriais da UFES, inclu
indo nas mesmas obras notáveis já esgotadas para reedições;

eleitos pelo Conselho Universi

eleitos pelo Conselho de Ensi-

de livre escolha do Reitor

anos,
Art. 3?- Os Centros, Departamentos, outros õrgãos » 

associações culturais ou pessoas físicas que desejarem sub
meter seus trabalhos ao exame da Comissão Editorial da UFES 
fá-lo-ão, em 3(três)vias, 
tamanho ofício, 

Art. 4?-

A Imprensa Universitária, órgão suplemen 
atividades industriais próprias 
Universidade, editará livros de 
dos cri tér i os

tar da UFES,

serviço exclusivamente da 

interesse cultural dentro 

Reso1ução .

Art.

a Presidência de um 

Comissão Editorial

-2(do i s ) 

-2(do i s )

t á r i o

-2(do i s )

Pesqu i s a

único- 0 mandato dos membros eleitos 

los Conselhos Universitário 

2(do i s )

2?- Fica criada junto à Reitoria da UFES, 

Sub-Reitor, designado pelo Reitor,

0 CONSELHO UNIVERSITÁRIO DA UNIVERSIDADE FEDERAL DO 

ESPÍRITO SANTO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E ESTATU

TÁRIAS, TENDO EM VISTA 0 QUE CONSTA DO PROCESSO N92043/74,

podendo ser renovado.

3?- Os Centros, 

culturais
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vigor na data 
em contrário,

!

Xo, Àk ó’?

AFí J.HO
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MAX\I^ GO^GÍa' .

PRESIDENTE

II -Opinar sobre os trabalhos que forem apresentados 
para fins de financiamento ou publicação e autorizar sua edj_ 
ção, ffrmando por seu Presidente o contrato de edição respec 
t i vo ;

Sessões, 12 de agosto de 1974

III -Acompanhar a execução dos trabalhos editoriais; 
-Aprovar os orçamentos para publicações e 

de venda das obras.
Parãgrafo único- Mo exercício de suas atribuições a 

Comissão Editorial poderã solicitar parecer de especialistas 
sobre as obras que lhe forem submetidas.

Art. 5?” A Comissão Editorial proporã ã Reitoria a 
provação de seu Regimento, no prazo de oO(sessenta) dias 

sua designação e posse.
Art. 69- Esta Resolução entrará em 

sua publicação, revogadas as disposições


