
Ata 02/2020 do Conselho Editorial do IFRS

Aos vinte e cinco dias do mês de agosto de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e

trinta e cinco minutos, foi realizada a segunda reunião ordinária do Conselho Editorial

(COED) do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS). A

reunião foi realizada via webconferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº

016/2020/IFRS, coordenada por Gregório Durlo Grisa, Chefe do Setor de Publicações

Científicas do IFRS e presidente do COED, e secretariada pelo membro do COED, Marcus

André Kurtz Almança. Participaram os seguintes membros: Andreia Kanitz, Cibele Schwanke,

Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Marília Batista Hirt, Sílvia Schiedeck, Viviane Diehl,

Cimara Valim de Mello, Maurício Polidoro, Daiane Romanzini, Luiza Kasper, Luciano Sant’Ana

Agne e Paulo Roberto Janissek. Gregório iniciou a reunião saudando os participantes. Após,

foi iniciada a discussão da pauta. Pauta 1 - Montar Comissão Avaliadora do Edital 36/2020

IFRS. Gregório explicou sucintamente alguns detalhes do edital. A comissão deverá ser

composta por servidores, sendo um para cada área do conhecimento (Ciências Humanas,

Engenharias, Ciências Biológicas, Ciências Agrárias, Multidisciplinar, Ciências Sociais

Aplicadas, Ciências da Saúde, Ciências Exatas e da Terra, Linguística, Letras e Artes), um

representante das editoras de revistas do IFRS e o presidente do Conselho. As indicações

deverão ser feitas ao Conselho pelos membros, por e-mail, até o dia 28/08. Poderão ser

indicados membros deste conselho ou outros servidores. Greice indicou os servidores João

Vitor Gobis Verges (Área: Geografia, Ensino de Geografia, Educação e Meio Ambiente) e

Lionara Fusari (Área: Filosofia). Por sugestão do grupo, Greice é a representante das editoras

dos periódicos do IFRS na referida comissão. Sílvia também fará parte da comissão. Pauta 2 -

Apreciar pareceres referentes a obra “Manual de Trabalhos técnicos”. Gregório explicou

que este ponto de pauta seria discutido somente com uma terceira avaliação da obra, pois

há um parecer que recomenda e outro que não a recomenda. Porém, o terceiro avaliador

não enviou a avaliação. Marília comentou que o manual usado já está desatualizado e

informou que a proposta atual contempla um número maior de normas da ABNT,

comparando-se com o atual. Com relação às notas, ela comentou que se as notas zero (0,0)

de um dos avaliadores fossem levados em conta como não aplicável, a média ficaria 9,0.

Greice comentou que seria importante a publicação desta obra em função da defasagem da

anterior. Gregório comentou sobre a questão do cálculo das notas. Marília comentou sobre a

avaliação por notas, sugerindo considerar as notas zero como itens que não se aplicam.

Gregório revisará o documento e fará os ajustes necessários. Pauta 3 - Informações sobre

produtos do ProfEPT. Gregório relatou que os produtos do ProfEPT têm sido enviados, e os

encaminhamentos definidos pelo conselho têm sido feitos. O IFRS fez uma compra de trinta

ISBNs específicos para essa demanda. Pauta 4 - Formação de Comissão para transformar

fluxos do Conselho em Instrução Normativa. Gregório fez uma breve introdução sobre o

cenário atual da política editorial do IFRS e disse que precisamos de uma formalização mais

definida. Nesse sentido, sugeriu a transformação dos fluxos atuais em instruções normativas

(INs). Designou-se uma comissão com membros do conselho para elaboração da minuta de

uma IN com os fluxos ligados ao COED. Gregório comentou que uma possibilidade seria a



elaboração de um convênio com outra editora já consolidada. Sílvia concordou com a

sugestão e os membros corroboraram a manifestação. Gregório, Marília, Sílvia, Paulo

Roberto, Marcus e Cimara dispuseram-se a fazer parte da comissão. Uma versão para análise

do conselho deverá ser encaminhada pela comissão até trinta de outubro deste ano. Pauta 5

- Assuntos gerais. Cartilha Boa alimentação em tempos de Covid-19. Gregório comentou que

o servidor Claudio Fioreze encaminhou uma cartilha e perguntou se teria algum problema

em utilizar a imagem do IFRS e se poderia divulgar a cartilha sem ISBN. Ele encaminhou a

cartilha para análise do conselho. Foi solicitada sugestão de dois avaliadores para a cartilha.

Marcus indicou Luís Rupp, do Campus Bento Gonçalves. Essa pauta será encaminhada por

e-mail. Trâmite para inserção no Pergamum. Greice solicitou informação de como fazer esse

encaminhamento. Marília informou que pode ser diretamente pela bibliotecária do campus.

Gregório agradeceu a participação de todos e encerrou a reunião às quinze horas e trinta e

seis minutos. Nada mais havendo a constar, eu, Marcus André Kurtz Almança, encerro a

presente ata que, após lida e aprovada, será assinada por todos. Bento Gonçalves, vinte e

cinco de agosto de dois mil e vinte.


