
Ata 04/2021 do Conselho Editorial do IFRS

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

realizada a quarta 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 webconferência, convocada pelo documento Ofício Circular nº 012/2021,

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

do IFRS e presidente do COED, e secretariada por Aline Terra Silveira. Participaram os

seguintes membros: Carine Bueira Loureiro, Cimara Valim de Mello, Daiane Romanzini,

Deloize Lorenzet, Edison Silva Lima, Greice da Silva Lorenzzetti Andreis, Gustavo Simões

Teixeira, João Vitor Verges, Marcelo Vianna, Márcio Luis Vieira, Marina Cyrillo, Maísa Helena

Brum, Marcus André Kurtz Almança, Mariana Lima Duro, Marília Bossle, Maurício Polidoro,

Paulo Roberto Janissek, Silvia Schiedeck e Viviane Delai. A reunião iniciou com Gregório

dando as boas vindas aos participantes da reunião e também aos novos membros eleitos e

indicados. Antes de partir para o primeiro item da pauta, o presidente do Conselho fez uma

pequena introdução sobre o funcionamento do Conselho Editorial, fluxos e procedimentos;

questionou se haveria alguma dúvida ou comentário, não havendo passou-se para o

primeiro ponto da pauta. Pauta 1 - Escolha do vice-presidente e do secretário do COED

(nova composição) - Gregório informou que, se tratando de nova formação dos membros do

COED, faz-se necessário indicar e escolher os nomes do secretário e vice-presidente do

COED. Agradeceu o conselheiro Marcos por ter secretariado as reuniões do conselho e

indicou o nome da servidora Aline Terra para ser a secretária, e a da professora Greice para

ser a vice-presidente. Gregório pergunta se os outros colegas têm interesse em se

candidatar ou sugerir nomes para as respectivas funções. As conselheiras Aline e Greice

aceitaram as indicações, bem como os demais membros do COED. Deliberação: A

conselheira Greice Andreis é a vice-presidente do COED e a conselheira Aline Terra é a

secretária. Pauta 2 - Deliberação acerca da reformulação da Instrução Normativa Proppi

01/2020 que trata dos Fluxos do Setor de Publicações do IFRS - Gregório iniciou a leitura da

instrução normativa explicando alguns pontos e analisando os comentários realizados pelos

conselheiros na minuta da IN. Os conselheiros concordaram com a inclusão do artigo

referente a atribuição de ISBN para os Anais de Eventos realizados pelo IFRS. Gregório

ateve-se ao capítulo IV, referente ao fluxo para proposta de novos periódicos, capítulo que

teve mais alterações como a inclusão do Digital Object Identifier - DOI e também a

abrangência de periódicos técnicos. Foi discutida a periodicidade mínima exigida para a

submissão de novos periódicos, Cimara comentou que a seu ver, a periodicidade de

qualquer periódico, técnico e/ou científico, deveria ser anual. Todos concordaram que para a

submissão o proponente de novo periódico deve indicar a periodicidade, no mínimo, anual.

Foi debatido também a retirada do parágrafo que menciona a exigência de revisão da língua

portuguesa. Carine mencionou que esta exigência poderia também ser retirada dos

produtos da pós-graduação, devido seu alto custo. Gregório mencionou que o parágrafo em

questão referia-se apenas aos produtos oriundos do edital e do fluxo da reitoria. Cimara

salientou a importância e diferença que faz na publicação final a revisão da língua



portuguesa. Gregório mencionou que talvez possa ser destinado recursos da pós-graduação

para este serviço. Após discussão sobre o parágrafo em questão todos concordaram com a

retirada do parágrafo-único. Após a leitura e aprovação de retirada, inclusão e alteração dos

artigos da IN, passou-se para o próximo ponto de pauta. Pauta 3 - Relatos sobre os editais

relativos ao Setor de Publicações do IFRS - Gregório informou que estão disponíveis na

página do conselho os editais vigentes: Edital 75/2021 para seleção de editor-chefe do

Publica-IFRS, Edital 56/2021 de auxílio para publicação de periódicos e a Chamada Pública

85/2021 para cadastro de textos dos periódicos do IFRS. Também informou que em 2022 os

editais de auxílio para publicação de produtos bibliográficos será publicado em janeiro,

possibilitando assim uma prazo maior para a submissão de produtos bibliográficos. Pauta 4 -

Informes sobre a participação do setor na programação do Salão do IFRS - Gregório

informou que haverá um momento no Salão para a apresentação do Setor e da página

destinada às publicações que passam pelos fluxos e editais do Setor e também para o

Lançamento do Livro 10 anos de Pesquisa no IFRS. Marília solicitou que todos participem e

prestigiem o 6º Salão. Assuntos gerais: Greice questionou se foi incluído no formulário de

submissão de novos periódicos a solicitação de inclusão de assinatura de todos os membros

indicados como comitê editorial, técnico e ou científico. Aline respondeu que sim. Greice

também mencionou que o sistema OJS tem estado muito lento e solicitou que fosse

solicitado ao departamento de tecnologia da informação atenção para as solicitações e

demandas das editoras dos periódicos. Nada mais havendo a constar, eu, Aline Terra Silveira,

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

dois de dezembro de dois mil e vinte e um.


