
Ata 03/2021 do Conselho Editorial do IFRS

Aos vinte e oito dias do mês de julho de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e

oito minutos, foi realizada a segunda reunião ordinária do ano do Conselho Editorial (COED)

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

foi realizada via web conferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº 006/2021,

coordenada pelo professor Gregório Durlo Grisa, Chefe do Setor de Publicações Científicas

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

André Kurtz Almança. Participaram os seguintes membros: Carine Bueira Loureiro, Cimara

Valim de Melo, Daiane Romanzini, Daniela Sanfelice, Gregório Grisa, Greice da Silva

Lorenzzetti Andreis, Aline Terra Silveira, Maísa Helena Brum, Mariana Lima Duro, Marina

Cyrillo, Maurício Polidoro, Paulo Roberto Janissek, Silvia Schiedeck e Viviane Diehl. As

conselheiras Maria Cristina Caminha de Castilhos França e Marilia Bonzanini Bossle

justificaram suas ausências. A reunião iniciou com o Gregório dando as boas-vindas aos

participantes e após, de imediato, foi iniciada a discussão da pauta. Pauta 1 - Edital 09/2021

- Apoio a publicação de produtos bibliográficos: Gregório informou que devido a

disponibilidade orçamentária foi possível contemplar todas as obras classificadas no edital.

Gregório agradeceu a comissão e pediu se havia algum comentário sobre o edital. Aline

agradeceu as indicações encaminhadas e aos avaliadores, fundamentais para a execução do

edital. Mariana comentou que houve bastante recusa aos convites para avaliação. Cimara

sugeriu que o convite da avaliação fosse encaminhado a três avaliadores ao mesmo tempo

devido às possíveis recusas ou não retorno dos avaliadores convidados. Gregório também

salientou que não houve recursos à divulgação preliminar dos contemplados. Pauta 2 -

Edital 56/2021 - Apoio a publicação de artigos em periódicos científicos: Gregório informou

que foram realizadas retificações no edital permitindo o reembolso de tradução/revisão de

artigos em espanhol, participação de servidores afastados para qualificação Stricto Sensu e

também de serviços realizados por empresas internacionais. Pauta 3 - Parecer - Revista

Eletrônica de Administração, Pesquisa e Inovação do IFRS Caxias do Sul: Gregório

apresenta novo parecer sobre a submissão do periódico, Greice sugere que o nome da

revista não tenha o nome da instituição, apenas se houver revista com mesmo nome. A

sugestão é que o proponente faça uma nova submissão. Todos de acordo com as inclusões

realizadas ao novo parecer que será encaminhado ao proponente. Pauta 4 - Informe sobre

futura publicação técnica do IFRS: Gregório relatou sobre o andamento da nova publicação

técnica do IFRS, o Boletim do IFRS, e o trabalho que vem sendo realizado junto a

comunicação para a criação de layout e design gráfico. Pontuou a importância de uma

publicação técnica que converse com a comunidade em geral e informe sobre as pesquisas

realizadas no IFRS de maneira direta e em linguagem mais acessível. Pauta 5 - Assuntos

gerais: Gregório informa sobre a aquisição da ferramenta de verificação de plágio para os

periódicos com DOI. Greice comentou sobre a necessidade de atualização do OJS. Gregório

comentou sobre o fato de a ABEC não possuir mais a exclusividade de atribuição de DOI e

que isso causaria alterações no processo de renovação do serviço. Viviane questionou se

terá eleições para o conselho este ano, Gregório respondeu que ainda não tem data para a



eleição, mas que informará os membros do conselho por e-mail. Gregório agradeceu a

participação de todos e encerrou a reunião às quinze horas e onze 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 oito de julho de dois mil e vinte.


