
Ata 03/2020 do Conselho Editorial do IFRS

Aos vinte e seis dias do mês de novembro de dois mil e vinte, com início às quatorze horas e

cinco minutos, foi realizada a terceira 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, Roberta Schmatz, Daniela Sanfelice,

Cibele Schwanke, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Mariana Lima Duro, Marília Batista

Hirt, Sílvia Schiedeck, Viviane Diehl, Cimara Valim de Mello, Maurício Polidoro, Daiane

Romanzini, Luzia 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 -

Atualização acerca do Edital 36/2020 IFRS. Gregório informou que estamos no processo de

análise das prestações de contas, que está sendo realizada pelas CAGPPIs de cada campus.

Os autores foram informados que podem encaminhar via IFRS o ISBN e a ficha catalográfica.

Alguns autores contrataram serviços de editoração que contemplavam ISBN e ficha

catalográfica. O planejamento para o próximo edital é lançar o edital mais no início do ano e

ampliar o fomento incluindo a impressão de alguns exemplares. Pauta 2 - Análise e

deliberação sobre minuta de Instrução Normativa dos fluxos do Setor de Publicações do

IFRS. Gregório apresentou o grupo que participou da elaboração da minuta e apresentou o

documento já com algumas sugestões para o documento. Gregório foi comentando todo o

documento. Um ponto consultado foi a transformação dos anexos em formulários do google

docs, os colegas concordaram com a proposta. Maurício colocou para discussão o fato de os

produtos oriundos da reitoria passarem direto para ISBN. Gregório explicou o porquê da

inclusão deste capítulo. Marília sugeriu pedir uma revisão de língua portuguesa para estes

produtos. Foram alterados textos para atender esta solicitação. Após estas alterações, foi

obtida a versão final do documento aprovado pelo COED. Pauta 3 - Assuntos gerais.

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.


