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Edital de Eleição de Chapa para Editoração da Revista Pós 2019 a 2021

O Colegiado do Programa de Pós-graduação em Artes da EBA/UFMG faz saber que estarão
abertas, de 06/07/2018 a 08/10/2018, as inscrições de chapa para editoração da Revista Pós no
triênio de 2019 a 2021, segundo o Regulamento do periódico:
“Artigo 10.º - O Comitê Editorial é o fórum consultivo e deliberativo da Revista PÓS sendo
composto por docentes do PPG Artes eleitos pelo Colegiado do Programa.
Artigo 11º - A candidatura deverá ser feita por meio de chapa única, indicando-se os membros e o
Editor-chefe, sendo indispensável a apresentação ao Colegiado do Plano Editorial na vigência do
mandato com as respectivas responsabilidades pela organização de cada número.
Artigo 12.º - O Comitê Editorial será composto por representantes docentes, da seguinte forma:
coordenador do Programa, editor-chefe e um membro de cada linha de pesquisa do PPG Artes.
Artigo 13.º - O mandato dos membros do Comitê Editorial será de três (03) anos, contados a partir
da eleição dos mesmos, podendo ser renovado por mais três (03) anos, desde que aprovado pelo
Colegiado do PPG Artes.”

O Plano de Editorial deve ser apresentado no momento da inscrição e deve conter:
- Nome do(a) candidato(a) a Editor(a) Chefe;
- Relação de nomes dos candidatos a membros do Comitê Editorial, sendo o coordenador do PPG,
editor(a) chefe e um docente de cada linha de pesquisa do Programa para editorar a seção temática
em cada número a ser publicado;
- Relação de nomes do Conselho Editorial composto por pesquisadores de destaque nacional e
internacional na pesquisa em Artes;
- Proposta de ações editoriais;
-Assinatura de declaração de conhecimento do teor do Regulamento da Revista Pós e do
compromisso por seu cumprimento, zelando pela qualidade e periodicidade da publicação.
Declaração deve ser assinada pelo(a) candidato(a) a Editor(a) Chefe da Chapa no momento de sua
inscrição.
O Regulamento da Revista Pós está à disposição no link:https://eba.ufmg.br/pos/posbeta/wpcontent/uploads/2018/05/Regulamento-Revista-Pós.pdf
As inscrições devem ser realizadas até as 11 (onze) horas do dia 08 de outubro de 2018, de posse
dos documentos acima referidos, na Secretaria da Escola de Belas Artes. A eleição será realizada
em reunião do Colegiado do Programa subsequente.
Belo Horizonte, 02 de julho de 2018.

Profa. Mônica Medeiros Ribeiro
Coordenadora do PPG Artes
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