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A EDUNILA, enquanto órgão suplementar da Administração Superior, está diretamente 

subordinada à Reitoria, de acordo com o Regimento Geral da Universidade e o próprio 

Regimento Interno da Editora. Entretanto, na sua atuação estratégica, ela possui alto grau de 

autonomia e, ao mesmo tempo, define as suas ações de política editorial em conexão direta 

com a comunidade acadêmica da UNILA. Essa conexão está fundada no funcionamento do 

Conselho Editorial, que, além da representação interna da UNILA, prevê a participação de quatro 

membros externos à Universidade, que, portanto, também participam das definições 

estratégicas da EDUNILA. 

A primeira definição da Política Editorial da EDUNILA está consignada, como uma cláusula 

pétrea, no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da Universidade: “A Editora 

Universitária (EDUNILA) é o órgão de publicação, promoção, intercâmbio e difusão de obras 

relevantes, em todos os campos do conhecimento, mas com destaque para aquele relacionado 

à América Latina e Caribe”.  

Assim sendo, cabe à Coordenação Executiva da EDUNILA e ao Conselho Editorial estabelecer 

mecanismos de gestão que permitam cumprir e aprofundar esse mandato institucional. Esses 

mecanismos são gerados justamente pela interação dos dois órgãos que compõem a EDUNILA: 

o seu Conselho Editorial e a sua Coordenação Executiva, no respeito das suas atribuições 

recíprocas, enumeradas e descritas no Regimento Interno. Embora qualificados como sendo “de 

gestão”, esses mecanismos operam, na realidade, num plano altamente sofisticado de decisões 

e posicionamentos que norteiam a atuação específica de um órgão que é universitário, sim, 

portanto acadêmico, mas que é, também, um lugar de reflexão para embasar uma esfera 

específica da relação entre a universidade e a sociedade (aqui incluindo a América Latina e o 

Caribe). Essa esfera é justamente caracterizada pela produção editorial. Nesse sentido, entende-

se que uma parcela significativa da relação entre a UNILA e as sociedades civis da América Latina 

e do Caribe será baseada na produção e na divulgação de obras editoriais. Nisso realiza-se um 

dos pressupostos da universidade: a indissolubilidade entre ensino, pesquisa e extensão traduz-

se, numa editora universitária, no estímulo à produção de obras que cumpram, fortaleçam e 

ressinifiquem em formas sempre renovadas essa indissolubilidade. Através de objetos materiais 

e/ou digitais – os livros – a EDUNILA assume a responsabilidade de aprofundar a reflexão que, 

dentro e fora dela, se faz acerca das questões mais relevantes da América Latina e do Caribe.  

Nessa perspectiva, a Política Editorial da EDUNILA tem, ao mesmo tempo, algumas 

características gerais e alguns desdobramentos políticos, acadêmicos e operacionais. 

A primeira característica geral é a democracia, que está aqui compreendida como princípio 

norteador da política, mas, também, como exigência que se faz às obras a serem publicadas. A 

UNILA é um produto histórico, com todas as consequências (positivas e negativas) disso. Como 



se sabe, ela não foi criada para ser apenas mais uma universidade pública brasileira. O seu fôlego 

latino-americanista e caribeanista, na mesma linha, não é apenas de natureza geográfica. A 

partir dessa realidade, a UNILA tem tido, desde a sua criação, um compromisso com as instâncias 

democráticas e progressistas da região, cabendo-lhe, por coincidência também histórica, atuar 

em anos de crise e de dilemas políticos, econômicos e sociais de imenso e ainda incerto alcance. 

Da mesma forma, a Editora da UNILA também é um produto histórico, no sentido de que a sua 

atuação não se respalda em princípios abstratos e atemporais, mas, pelo contrário, lida e lidará 

com as dialéticas determinações da realidade. Essa realidade, nos seus mais diversos aspectos – 

ao mesmo tempo distintos e articulados em planos como o social, o econômico, o político, o 

jurídico, o étnico, o de gênero, o cultural, o artístico – é o pano de fundo para essa exigência 

democrática na atuação da Editora. Mesmo em áreas (e, portanto, em obras) mais técnicas, é 

fácil distinguir e verificar a presença do pressuposto democrático. 

Em segundo lugar, entende-se que o complexo (e até certo ponto disputado) conceito de 

integração latino-americana também está entre os alicerces da política editorial da EDUNILA. 

Ele é muito mais do que um tema para agendas políticas ou para desenvolvimentos 

epistemológicos e acadêmicos. Trata-se de um conceito que abarca campos, instâncias, forças e 

recursos plurais, em muitos casos díspares, frequentemente em disputa. Os dilemas regionais 

(na política, na economia, na cultura) também são elementos problemáticos e 

problematizadores da integração latino-americana. Desse ponto de vista, então, cabe à Editora 

Universitária da UNILA refletir na sua produção essas pluralidades – políticas, teóricas, 

metodológicas, disciplinares – que atravessam a integração latino-americana. Tão forte quanto 

o desafio que se coloca para toda a UNILA, também para a sua editora é necessário pensar e ser 

pensada como uma editora, ao mesmo tempo, brasileira e latino-americana. 

Em terceiro lugar, a política editorial da EDUNILA também se caracteriza pela abrangência 

temática e disciplinar. Apesar da forte presença da interdisciplinaridade na UNILA, desde os seus 

textos fundadores até as inúmeras práticas de ensino, pesquisa e extensão que ela protagoniza 

não podemos imaginar que o mundo se resuma a ela. Não só porque é necessário reconhecer 

plena legitimidade, plena cidadania epistemológica a práticas que, sendo disciplinares, 

contribuem tanto para o cumprimento da missão da universidade como para a própria 

construção, sempre crítica e nunca monolítica, da interdisciplinaridade. Mas, também, porque 

existem – e a EDUNILA os reconhece – fora dos esquemas ou mesmo das alternativas entre 

conhecimentos disciplinares e conhecimentos interdisciplinares, práticas e saberes que não são 

nem uma coisa nem outra, não se reconhecendo histórica e socialmente, com os saberes e as 

práticas acadêmicas. Todo o amplo horizonte do popular é, na América Latina, ainda pouco 

conhecido e reconhecido, inclusive em âmbitos universitários. Nesse sentido, a EDUNILA 

preconiza dialogar com essas esferas sociais e culturais, atribuindo-lhe espaços amplos e 

significativos na sua política editorial. Delas, com efeito, poderá resultar, mediado ou não por 

algum agente acadêmico da UNILA ou de outra realidade universitária, um “produto” editorial 

capaz de satisfazer essa política. Os autores dos livros não são apenas pessoas físicas, de atuação 

acadêmica, mas, também, grupos sociais, comunidades, coletivos, além de pessoas físicas 

externas ou mesmo alternativas à vivência acadêmica. 

Finalmente, considera-se que a política editorial de uma universidade como a UNILA também se 

consolida através da afirmação do plurilinguismo. Por motivos óbvios, inclusive mencionados 

ainda que sinteticamente pelo seu próprio texto constitutivo, não há motivos para que a 

produção editorial da EDUNILA seja apenas em português. Tampouco apenas em português e 

em espanhol. Nesse sentido, nossa produção editorial poderá incluir obras escritas em outros 



idiomas reconhecidos na América Latina e no Caribe, não sendo essa uma contradição com as 

normas que regem e regerão a atuação da Editora. Nos editais e nos demais documentos que 

nortearão os fluxos de produção serão incluídos elementos específicos que permitam cumprir 

com essa exigência. Desse ponto de vista, não só essa quarta característica se torna quase um 

corolário das anteriores (a abrangência, articulada com a diversidade e a integração), mas 

permite visualizar as quatro características mencionadas como pertencentes a um mesmo 

sistema, a uma mesma lógica política. 

Democracia, abrangência, integração latino-americana e plurilinguismo, são, portanto, os eixos 

estruturantes da Política Editorial da EDUNILA. Eles encarregam-se, assim, de determinar o 

trabalho prático da Editora, tanto na esfera da sua Coordenação Executiva quanto na esfera do 

seu Conselho Editorial. Nesse sentido, os desdobramentos desses eixos na atuação da EDUNILA 

orientam-se pelos seguintes critérios e determinações: 

1. A Política Editorial da EDUNILA tem como objetivo atender as atividades acadêmicas da 

UNILA – ensino, pesquisa e extensão – e dar suporte e prestígio à comunidade científica 

no Brasil e no exterior. Nesse sentido, ela se entende como atividade fim da 

universidade. 

2. A Política Editorial da EDUNILA reúne o incentivo a obras em acesso aberto, em formato 

digital, ao lado da publicação tradicional de obras impressas e comercializadas. Estas, 

de toda forma, serão amplamente distribuídas, a título gratuito, em bibliotecas públicas 

e universitárias. 

3. O funcionamento da EDUNILA será orientado pelo seu Regimento Interno, cujas 

alterações poderão ser propostas pela Coordenação Executiva, para depois serem 

submetidas ao Conselho Universitário, ouvido o Conselho Editorial. 

4. O fluxo de publicações obedecerá aos editais que serão publicados pela Coordenação 

Executiva, ouvido o Conselho Editorial. Os editais poderão ser de fluxo contínuo ou com 

cronogramas limitados, tendo, porém, que obedecer aos mesmos passos operacionais: 

a) submissão de originais; b) avaliação prévia da Coordenação Executiva; c) avaliação 

“cega” de pareceristas; d) avaliação final do Conselho Editorial. 

5. Os editais poderão fazer referência a publicações em coleções específicas da EDUNILA, 

as quais, uma vez aprovadas pelo Conselho Editorial, serão os espaços de apresentação 

das várias obras publicadas. 

6. Poderão ser publicadas, em caráter excepcional, obras cuja proposição provenha da 

Coordenação Executiva ou de membros do Conselho Editorial, sendo que a avaliação 

delas será realizada somente pelo Conselho Editorial. Incluem-se nesse caso, obras de 

autoras ou autores reconhecidos, vivos ou já falecidos, inéditos ou não disponíveis no 

mercado editorial brasileiro, cuja publicação represente uma contribuição significativa 

para a cultura, ou a ciência, ou as artes da América Latina e do Caribe. Também se 

incluem nessas categorias obras cuja publicação seja proposta – em regime de coedição 

– por uma editora universitária de outra instituição, brasileira ou não, e que obedeça 

aos critérios acima. 

7. Todas as publicações, independentemente da origem da sua submissão, deverão ser 

inseridas em uma das coleções aprovadas pelo Conselho Editorial. 

8. Fora das coleções estabelecidas, a EDUNILA poderá prestar apoio a Programas de Pós-

Graduação da UNILA em ocasião de eventos, para a editoração de anais, em formato 

digital. Nesse caso, a aprovação será pela Coordenação Geral, desde que haja condições 

e que não haja prejuízo para o fluxo normal das publicações de livros, ouvida a Pró-

Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação. 



9. A EDUNILA poderá atender demandas específicas de uma ou mais de uma das três Pró-

Reitorias acadêmicas (de Graduação, de Pesquisa e Pós-Graduação e de Extensão), para 

a publicação de obras impressas ou digitais, desde que inseridas em Programas 

aprovados pelo Conselho Universitário. 

10. As propostas de publicações oriundas de sujeitos externos à UNILA – e que, por 

quaisquer motivos, não possam atender o fluxo eletrônico de submissão dos originais – 

poderão ser submetidas por servidores da UNILA ou por outros sujeitos, externos à 

UNILA, desde que essa submissão não se confunda com a autoria real (individual ou 

coletiva) das obras. 

11. As publicações da EDUNILA poderão ser em língua portuguesa ou espanhola, ou em 

quaisquer outras línguas reconhecidas na América Latina e no Caribe, desde que haja a 

possibilidade de, a partir da sua submissão, serem objeto do fluxo normal de avaliação. 

Também poderão ser publicadas obras bilíngues. 

12. Os avaliadores das obras submetidas deverão ser externos à UNILA, se a proposta vier 

de um integrante da comunidade acadêmica da UNILA, ou, vice-versa, poderão ser 

internos à UNILA, quando a obra for submetida por alguém externo à UNILA. Os 

avaliadores serão escolhidos pela Coordenação Executiva, que também receberá dos 

membros do Conselho Editorial nomes para a formação de um banco de avaliadores.  

13. Membros da Coordenação Executiva, da Equipe Técnica da Editora e do Conselho 

Editorial poderão submeter propostas de publicações. Neste caso, a Coordenação 

Executiva cuidará de manter o sigilo nas várias fases de avaliação. 

14. O trabalho dos avaliadores não será remunerado. Eles poderão receber, quando couber, 

exemplares de obras impressas publicadas pela EDUNILA, além de certificado. 

15. As obras impressas publicadas pela EDUNILA serão comercializadas nas formas 

possíveis: venda direta, venda online e, quando possível, através de consignação em 

livrarias e/ou distribuidoras nacionais e internacionais, de acordo com o 

desenvolvimento das estruturas interna da própria Editora e da UNILA como um todo 

(Fundação de Apoio). 

16. O preço ao consumidor das obras impressas será definido pela Coordenação Executiva, 

obedecendo às práticas das demais editoras universitárias brasileiras. 

17. Exemplares de obras impressas serão doados a bibliotecas públicas e universitárias, 

brasileiras ou não, de acordo com um plano específico a ser proposto pela Coordenação 

Executiva e apreciado e aprovado pelo Conselho Editorial. 

18. Exemplares de obras impressas serão enviados a jornalistas e especialistas em resenhas 

editoriais, no Brasil e no exterior, para divulgação na imprensa. 

19. Os livros em formato eletrônico serão de livre distribuição, e serão disponíveis na página 

da EDUNILA. 

20. Cada nova publicação da EDUNILA será objeto de um lançamento presencial, a ser 

realizado em Foz do Iguaçu e/ou em outro local, possivelmente com a presença dos 

autores. Para esses lançamentos, a EDUNILA procurará apoio financeiro e logístico de 

outros setores da EDUNILA e de parceiros institucionais, brasileiros ou não. 

21. No começo de cada semestre letivo, e sempre que houver o lançamento de um novo 

edital, a Coordenação Executiva da EDUNILA promoverá encontros com docentes, 

discentes e servidores técnico-administrativos da UNILA, para compartilhamento de 

informações, propostas e iniciativas. Esses encontros serão realizados nas várias sedes 

da UNILA. 


