
Ata da Sessão Ordinário do Conselho Editorial do IFRS - 16-09-19.

Estiveram presentes Gregório Grisa, Marília Bossle (Proppi), Marcus André Kurtz Almança,
Andreia Kanitz, Cibele Schwanke, Carine Loureiro, Marina Cyrillo, Greice Andreis, Juliana,
Mariana Lima Duro, Marília Hirt (Bento), Paulo Roberto Janissek, Roberta Neuhold,  Sílvia
Schiedeck, Viviane Diehl, Cimara de Mello.

A reunião iniciou com a apresentação da Marília e do Gregório sobre o Conselho Editorial
definitivo e deram boas vindas aos participantes da reunião. Após isto, de imediato foi
iniciada a discussão da pauta. Pauta 1 - Eleição do Vice-presidente e do secretário do
COED. O Gregório informou que conforme regulamento do COED deve-se eleger um
vice-presidente e um secretário. Ele sugeriu que houvesse manifestação de interessados. A
servidores Sílvia e o Marcus se dispuseram a assumir a vice-presidência e a secretaria,
respectivamente. Os demais presentes concordaram por unanimidade. Pauta 2 - Apreciar
pleito do periódico PertenSer. O Gregório informou o parecer das editoras das 4 revistas
já existentes no IFRS, sendo este contrário a criação deste periódico como científico porque
não atende os critérios mínimos. O Gregório disponibilizou a palavra para manifestação. A
Marília (Proppi) fez um relato do histórico da proposta. Os pareceres das 4 editoras das
revistas indica que o periódico não atenderia os requisitos científicos. A Cibele fez
comentários sobre o periódico, nesta linha de não atender os requisitos. A Sílvia comentou
que o pessoal da proposta entrou em contato com a Comunicação da reitoria para criar
novas publicações, sendo que o que não fosse científico seria encaminhado para este setor
e nas para o setor de publicações. A Juliana comentou que devemos aprimorar e fortalecer
os periódicos que já temos, o que também foi dito pela Marília (Proppi). Gregório informou
que será feito um parecer pelo Conselho Editorial compilando os 4 pareceres individuais
das editoras. Pautas 3, 4 e 5 - Nomear avaliadores para os livros encaminhados ao
Conselho Editorial. Gregório informou que devem ser definidos avaliadores para os livros
encaminhados e que serão encaminhados para o Conselho Editorial, podendo estes ser
membros do próprio conselho ou não. Para o caso do livro "Onde tem escola, tem política",
como este faz parte da dissertação do Mestrado ProfEPT, será feita consulta ao programa
para verificar se o trabalho já foi aprovado após defesa. Após esta verificação, será
encaminhado aos avaliadores. A Andreia indicou avaliadores via e-mail do setor de
publicações. Juliana sugeriu que os autores indiquem avaliadores para os livros no
momento do encaminhamento. Gregorio indicou que pode ser uma possibilidade, mas o
Conselho Editorial pode acatar as indicações ou indicar outros avaliadores. Roberta sugeriu
a criação de um banco de avaliadores, com abertura de edital para inscrição. Marília
(Bento) ressaltou que este livro trata sobre política partidária na escola e não sobre política
educacional. Na sequência foram feitas indicações para o livro "LaTex: noções básicas" e
"LaTex: noções intermediárias". Os nomes sugeridos foram: Kelen Berra de Melo (campus
Caxias), Felipe Valério (campus Bento), Neila Toledo (IFC) e Rogério Steffenon (Unisinos).
Com relação ao livro "AFIRMAR a inclusão e as diversidades no IFRS: ações e reflexões", o
Conselho editorial definiu que o livro precisa de uma organização inicial o caracterizando
como livro. No formato atual, está como um compilado de 30 artigos sem uma ligação entre
os mesmos. Também, o conselho definiu que os autores devem indicar avaliadores
conforme as subáreas do conhecimento que o livro abrange. No final da discussão desta
pauta, os membros do conselho sugeriram que deve-se melhorar o fluxo e as fichas de



análise inicial de livros. Neste sentido, pode-se pensar em utilizar documentos da Capes, da
Biblioteca Nacional, entre outros. Pauta 6 - Assuntos gerais. ISBN do IFRS: Gregório e
Marília informaram que havia sido realizada a solicitação de compra de registro para o
IFRS, porém houve problema burocrático no pagamento. Neste sentido, vai ser feito novo
registro de ISBN do IFRS e, provavelmente, até o final do ano esta demanda demanda
estará resolvida. DOI revista LínguaTec: a Andreia solicitou para verificar porque os DOI`s
dos artigos da revista estão somente como enviados e ainda não depositados. Gregório
informou que irá verificar. Reuniões trimestrais e ata: Gregório informou que será seguido
calendário de reuniões trimestrais (conforme regimento) e que a ata será enviada por e-mail
para sugestões de todos os membros do conselho. Agradeceu a Sílvia e ao Marcus por
terem aceito a vice-presidência e a secretaria, respectivamente.


