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Ementa  
 

 
A partir de um balanço da experiência na direção da editora universitária da UERJ, será proposto um 
programa de leituras, pesquisas e discussões em torno dos eixos estruturadores de um possível curso 
universitário (graduação ou mestrado/doutorado profissional) destinado à formação básica de 
editores e curadores, tanto para as áreas de literatura, comunicação e cultura, quanto para aquelas 
estritamente científicas. Parte-se do pressuposto de que formar editores e curadores significa 
capacitá-los a avaliar e gerenciar as avaliações específicas feitas por especialistas em todas as áreas 
do saber. Essa competência metaavaliativa constrói-se com base no conhecimento de um repertório 
de referências transdisciplinares abrangendo as artes e humanidades, as ciências sociais e as ciências 
em geral. A metodologia de trabalho do curso estará apoiada em exercícios comparativos de casos 
concretos. O curso consistirá de aulas expositivas, seminários de pesquisa e palestras de convidados. 
Nos seminários de pesquisa, serão apresentados os resultados dos surveys comparativos realizados 
pelos alunos. 
 
 

 
PROGRAMA 

 
 

1. Panorama geral do circuito de editoras universitárias tendo por pano de fundo o mercado 
editorial e a vida intelectual. Balanço de gestão da EdUERJ (2008-2015). A editora 
universitária como instância de legitimação acadêmica. Legitimação, ranqueamento, níveis 
de institucionalidade.  
 

2. O catálogo: eixo em torno do qual giram todas as problemáticas teóricas, históricas e 
práticas da edição. Conceitos operativos para avaliação meta e multidisciplinar. Análises 
comparativas de catálogos de editoras universitárias brasileiras e estrangeiras. 
 

3. Aspectos técnicos da produção editorial: o livro como objeto; as etapas da revisão; tradução, 
revisão da tradução, revisão técnica e controle conceitual; projeto gráfico; impressão; 
referências; normas de padronização; a questão dos índices. Direito autoral e direito do 
editor. Contratos e royalties.  
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4. Edição e curadoria: aproximações e distinções. A função de poder do editor e a função 
autoral do curador. Curadorias bibliográficas (antologias, coletâneas de artigos, edições 
crítico-históricas) e curadorias expositivas. Função do conselho editorial. As pequenas 
editoras. O livro-fetiche, o livro de arte e o livro-objeto.A edição de poesia. As séries e 
coleções como formas de curadoria, individuais ou coletivas. 
 

5. Economia do saber na era digital: estado da arte. A divulgação científica como disciplina 
universitária, competência profissional de nível doutoral e elemento integrante do catálogo. 
Saber, conhecimento, informação. Diferenças entre saber humanístico e hard sciences. As 
relações entre ciência, técnica e arte como norte do conhecimento hoje. Situação da 
publicação de ciência pura no Brasil. Análise comparativa dos currículos de cursos de 
Produção Editorial no Brasil e em outros países. 
 

6. Visibilização e difusão do catálogo. O marketing editorial universitário. Discurso crítico e 
discurso de promoção publicitária: aproximações e distinções. Podem as editoras 
universitárias de instituições públicas atingir autossuficiência comercial, prescindindo dos 
aportes orçamentários, contribuindo assim para o aperfeiçoamento do próprio financiamento 
universitário público em nosso país?  
 

7. Avaliação de desempenho: a) apresentação em seminário de resultados de surveys 
comparativos; b) proposta de um currículo de mestrado profissional multidisciplinar 
(envolvendo Letras, Comunicação e Artes)  em Edição e Curadoria ou ensaio monográfico 
sobre tema pertinente a itens do programa.  
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