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CONSELHO EDITORIAL DO IFRS

Ata 01/2022 do Conselho Editorial do IFRS

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

minutos, foi realizada a primeira 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 021/2022,

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, Daiane Romanzini, Deloize Lorenzet, Greice da

Silva Lorenzzetti Andreis, João Vitor Verges, Maria Cristina Caminha De Castilhos França,

Marina Cyrillo, Mariana Lima Duro, Marília Bossle, Márcio Luis Vieira, Paulo Roberto Janissek

e Silvia Schiedeck. Os membros Cimara Valim de Mello, Luciano Manfroi, Maísa Helena

Brum, Marcelo Viana, Maurício Polidoro, Marcus André Kurtz Almança e Viviane Diehl

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

participantes e informando os conselheiros sobre a pauta do dia. Pauta (a) - Edital 25/2022;

Edital 26/2022; Edital 01/2022; Chamada pública 85/2021 - Foram repassadas as

informações referentes a cada um dos Editais vigentes do setor, informando os valores e

dados de submissão. Sobre o Edital 25/2022 foram informados os periódicos do IFRS

aprovados e o total de valores do edital. O novo Edital 26/2022 com inclusão de periódicos

B2, novos blocos de submissão e a importância da ampla divulgação nos Campi. Também

foram informados os dados e valores do edital 56/2022, edital de reembolso anterior e já

encerrado. Quanto ao Edital 01/2022, informou sobre o número de submissões e áreas

submetidas. Salientou a importância da sugestão de avaliadores ad hoc pelos membros do

Conselho. A conselheira Deloize Lorenzet perguntou se poderiam ser avaliadores externos,

Gregório respondeu que podem ser avaliadores de outras instituições. Sobre a Chamada

pública 85/2021 para cadastro de revisores de textos para os periódicos do IFRS que possui

157 revisores inscritos das áreas de Línguas. Gregório informou que este banco de

voluntários é organizado pelas nossas Editoras de Periódicos. Greice Andreis e Silvia

Schiedeck fizeram comentários sobre a importância e funcionamento desta chamada. Pauta

(b) - Contratos (ABEC e CBL ) - Gregório informou sobre os procedimentos para contratação

dos serviços de DOI, verificação de plágio e as anuidades no que se refere a ABEC e da

aquisição de novo lote de ISBN para os produtos do fluxo contínuo e específico de que trata

a nossa Instrução Normativa. Falou da perda de exclusividade da ABEC na atribuição de DOI

o que demandou um período maior para contratação deste serviço. Pauta (c) - Fluxos do

setor (avaliação e pareceres) - O presidente deste conselho repassou os fluxos do setor; da

nova portaria º 92 de 09 de março de 2022 com a inclusão do Editor do Boletim Publica-IFRS.

Foram informados também os dados de submissão nos fluxos contínuo e específicos e de
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como vendo sendo tratado o processo de avaliação e pareceres entre o Setor de Publicações

e o Conselho Editorial. Gregório, a partir de um questionamento dos membros do COED,

questionou sobre a possibilidade de encaminhar o produto submetido a fim de qualificar a

obra e acrescentar sugestões no parecer final. Carine Bueira Loureiro sugeriu, ao invés de

enviar o produto em anexo no e-mail, evitando assim sua circulação, disponibilizar o acesso

aos membros no drive do Setor. A conselheira Aline questionou que seria necessário envio

do termo de sigilo para os conselheiros. Gregório disse que não seria necessário pois não

seria uma avaliação, como a dos avaliadores ad hoc e que com a sugestão da professora

Carine seria uma dinâmica interessante para a avaliação da obra, mantendo-se o sigilo e

qualificando as avaliações e pareceres emitidos. Deliberação: Em concordância com a

sugestão da conselheira Carine foi decidido que será disponibilizada via drive a obra

submetida para apreciação dos conselheiros. Assuntos gerais - Gregório questionou os

conselheiros se possuíam algum assunto geral para a inclusão e não houve manifestação.

Gregório trouxe então um assunto, relatou que muitos Institutos Federais possuem suas

editoras e que o Setor de Publicações participa da rede de Editoras IF, e há um movimento

do CONIF para trabalhar a qualificação dessas editoras. Porém o Setor não pode prestar

serviços nos moldes das Editoras e acabamos fomentando este serviço através do nosso

edital de livros e dos nossos fluxos. Gregório comunicou os membros então que há um

movimento interno para a transformação do Setor de Publicações em Editora, mantendo-se

os moldes atuais do Setor, acompanhado de uma demanda de aumento de pessoal. Assim,

este Conselho Editorial passaria a ser o Conselho da editora. Gregório disse que qualquer

que seja este processo de alteração será protagonizado pelo conselho. Nada mais havendo

a constar, eu, Aline Terra Silveira, encerro a presente ata que, após lida e aprovada, será

assinada por todos. Bento Gonçalves, cinco de maio de dois mil e vinte e dois.


