
Ata 01/2021 do Conselho Editorial do IFRS

Ao quinto dia do mês de abril de dois mil e vinte e um, com início às quatorze horas e oito

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 004/2021,

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: Aline Terra Silveira, Maísa Helena

Brum, representando Andréia Kanitz, Carine Loureiro, Marina Cyrillo, Greice Andreis,

Mariana Lima Duro, Maria Cristina Caminha de Castilhos França, Marília Bossle, Paulo

Roberto Janissek, Cimara de Mello, Maurício Polidoro e Daiane Romanzini. A reunião iniciou

com o Gregório dando as boas vindas aos participantes da reunião e questionou sobre a

inclusão de pautas. A Cimara comentou sobre fazermos uma discussão sobre a inclusão das

atividades dos periódicos nas atividades de pesquisa, com possível inclusão nos encargos

docentes. A pauta foi aceita. Após isso, de imediato, foi iniciada a discussão da pauta. Pauta

1 - Aba de publicações do IFRS. Gregorio comentou que a página foi elaborada pela

servidora Aline e questionou se alguém tinha algo mais a acrescentar no conteúdo da

página. Por enquanto, ficariam na página do Setor de Publicações somente as obras que

tenham passado por algum fluxo do COED. Gregório também comentou sobre a página do

COED que foi atualizada, buscando facilitar o acesso às informações. Pauta 2 - Atualização

sobre o novo edital de fomento à livros. Gregório destacou que as obras, para envio ao

edital, devem ser inéditas. O prazo para envio é 31/05/21 e é permitido neste novo edital ser

solicitada a impressão de livros, além das possibilidades de fomento dos editais anteriores.

Gregório também fez um breve relato dos processos de prestação de contas, além de outros

detalhes que foram ajustados no edital (buscando resolver algumas dificuldades dos editais

anteriores). Também foi comentado que precisaremos montar uma comissão para

acompanhamento do edital. Cimara, Daiane, Marcus se dispuseram a participar da

comissão. Pauta 3 - Informe sobre futuro edital para tradução de artigos e publicação de

periódicos. Gregório comentou sobre a proposta de lançar novamente um edital para

publicação em periódicos. Um dos grandes gargalos do edital seria a prestação de contas em

função da demora no processo de publicação. Uma possibilidade que está sendo estudada é

utilização de reembolso como forma de fomento. Assim que se tiver uma resposta sobre

esta possibilidade do reembolso, será compartilhado com o COED uma minuta de edital para

análise. Vários membros do COED colocaram dúvidas e sugestões sobre o uso do recurso

com o financiamento anterior ao envio ou com reembolso, colocando prós e contras.

Gregório comentou que após o retorno da PROAD sobre as possibilidades de execução por

reembolso, o tema será novamente tratado no COED. Pauta 4 - Atividades da equipe

editorial dos periódicos e inclusão nos encargos docentes. A Cimara comentou sobre

fazermos uma discussão sobre a inclusão das atividades dos periódicos nas atividades de

pesquisa, com inclusão nos encargos docentes. Gregório comentou sobre a portaria de

encargos docentes, focando no trabalho das editoras das revistas do IFRS e a importância do



trabalho feito. Uma forma de valorizar este trabalho seria a figura do editor(a) de periódicos

do IFRS, seria fazer um documento para o Consup solicitando a inclusão com encargo

docente (Art. 8º, Atividades de pesquisa).Maísa reforçou a importância do trabalho feito e a

inclusão nos encargos docentes. Greice comenta a inclusão dos editores de seção. Cimara

também fez sugestões para inclusão de todos os servidores pertencentes ao conselho

editorial do periódico. Houve uma discussão sobre a inclusão nos já existentes (ex. art.8º),

porém talvez não contemple todas as atividades que estão sendo demandadas. Cimara

sugeriu a criação de um artigo próprio para o tema. Também foi sugerido que haja uma

uniformização de como é denominada a equipe editorial. Gregório diz que é fundamental

que seja incluído no art. 12 que trata especificamente das atividades docentes e sugeriu a

elaboração de um documento para ser encaminhado ao CONSUP. Pauta 5 - Assuntos gerais.

Gregório comentou acerca da solicitação do servidor Roberto Souza, suplente da área

Linguística, Letras e Artes, para desligamento do COED. Ainda será feita uma análise sobre

como será feita a inclusão de novo membro, se por meio de eleição para suplente ou se

aguardamos a eleição geral para atualizar a portaria. 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, primeiro de abril de dois mil e vinte.


