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Aos dezoito dias do mês de setembro de dois mil e doze, na sala de reuniões
da Reitoria, situada na Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.658, Setor Oeste,
CEP: 74130-012, Goiânia-GO, realizou-se a primeira reunião ordinária do
Conselho Editorial da Editora IFG, com a seguinte pauta: apreciação das
propostas de livros, submetidos ao Edital 017/2012 da PROPPG; apreciação
da Minuta do Regimento Interno da Editora IFG; calendário de reunião do
Conselho Editorial. Estiveram presentes na reunião: Ruberley Rodrigues de
Souza, Kepler Benchimol Ferreira, Erika Regina Leal de Freitas Bessa, Liberato
Silva dos Santos, Luciene Lima de Assis Pires, Marina Kanthack Paccini
Razzé, Matheus Manoel Teles de Menezes, Murilo Ferreira Paranhos, Neville
Júlio de Vilasboas e Santos, Simone Silva Machado. A reunião foi presidida
pelo presidente do Conselho, Ruberley Rodrigues de Souza, tendo como
secretário Kepler Benchimol Ferreira. A reunião iniciou-se às 10 horas e 25
minutos, com o Presidente do Conselho, Prof. Ruberley Rodrigues de Souza,
desejando as boas-vindas aos membros do Conselho Editorial e informou a
todos a respeito da implantação da Editora IFG e de sua organização; destacou
que existem atualmente apenas dois servidores ligados à Editora. O presidente
explicou que no passado a Instituição já possuía uma editora que publicava
uma revista denominada Tecnia. Na sequência, foi solicitado que todos os
membros se apresentassem e que falassem a respeito de sua área de atuação.
Durante sua apresentação, o Prof. Murilo falou de sua experiência como
Coordenador da Editora do CEFET e das dificuldades enfrentadas como Editor
da Revista Tecnia. Em seguida, o presidente do Conselho explicou o processo
de constituição do Conselho Editorial, com critérios entre representação de
câmpus e experiência como membro em corpo editorial. Foi explicitado pelo
presidente porque, inicialmente, não serão publicados livros didáticos,
destacando aspectos tais como: distribuição, recurso financeiros e de pessoal.
O conselheiro Kepler reforçou esse posicionamento falando que seria
necessário que a Editora estivesse estruturada para a publicação de obras
didáticas, o que poderá vir a acontecer quando da consolidação da Editora. O
presidente explicou ainda como está organizada a PROPPG, órgão em que se
encontra vinculada a Editora IFG. Ele informou que a proposta da Editora,
conforme o projeto apresentado no Colégio de Dirigentes, é de trabalhar com
periódicos com padrão Qualis estabelecido pela Capes e, desta forma,
recebendo trabalhos de outras instituições. Ruberley explanou a respeito dos
cadernos temáticos, que se constituem em publicações organizadoras dos
trabalhos desenvolvidos no âmbito do próprio IFG. Neste sentido, a proposta é
de que seja definido um tema, de modo que se publique um edital para
elaboração do primeiro Caderno Temático editado pela editora. A professora
Luciene perguntou se o caderno temático será publicado até o fim da gestão
atual, o que foi respondido pelo Prof. Ruberley como sendo esta a intenção. Na
sequência, o Coordenador da Editora IFG, Kepler Benchimol Ferreira,
apresentou o processo de produção editorial adotado pela Editora e destacou a
importância de que o revisor da primeira prova fosse do Conselho Editorial,
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tendo em vista que no Conselho tem um membro da área de linguística, letras
e artes, com perfil de revisor e convidou o professor Liberato Silva dos Santos
a ser responsável por essa atividade. O conselheiro Liberato aceitou o convite,
ficando responsável pelas revisões da primeira prova e se prontificou em
convidar um Revisor para a segunda prova. Antes de iniciar a apreciação da
avaliação das obras, a professora Luciene pediu para se retirar da reunião,
tendo em vista que ela havia submetido uma proposta de publicação. A
solicitação foi acatada pelos membros e, por sugestão do presidente e do
professor Liberato, o Conselho definiu que este seja o procedimento adotado
para todos os membros do Conselho que venham a propor publicação de obra
de sua autoria em próximos editais. Após a retirada da professora Luciene,
iniciou-se a apreciação das obras. Os membros do Conselho recomendaram
que nos próximos editais as propostas sejam encaminhadas para mais de um
avaliador. As propostas de publicação de livros foram analisadas uma a uma,
sendo os pareceres lidos pelo presidente. Após a apreciação das avaliações,
verificou-se o empate entre algumas obras, e que o Edital 017/2012 da
PROPPG não continha nenhum critério para desempate. Dessa forma, após
minucioso estudo das avaliações das propostas, e tendo em vista que o
desempate não alteraria o resultado das duas obras a serem publicadas, houve
um amplo debate entre os membros do Conselho com o intuito de definir a
ordem de classificação das obras. Ficou, então, estabelecida a seguinte ordem
de classificação das propostas: 1ª – “Computador, Multimídia e Softwares na
Educação: gênese e construção de conceitos na escola de ensino básico” (nota
87,5); 2ª – “Município de Inhumas no Descompasso da Metrópole: um estudo
sobre a dinâmica espacial na região metropolitana de Goiânia” (nota 87,5); 3ª –
“A Política Externa do Segundo Governo Vargas: o eixo Brasil – Estados
Unidos (nota 85,5); 4ª – “Pesquisas em Educação em Ciências e Matemática
em Goiás: recortes de uma nova realidade em construção” (nota 70); 5ª – “A
Reinvenção da Identidade Latino-Americana: o projeto intelectual de Leopoldo
Zea” (nota 70); 6ª – “A Formação do Trabalhador no Brasil: o
redimensionamento constante nas políticas educacionais e as mudanças
institucionais (nota 50); 7ª – “Política e Legislação Ambiental. uma abordagem
pragmática da questão ambiental no mundo e no Brasil” (nota 47,5); 8ª –
“Educação Inclusiva: AEE em pauta” (nota 40); 9ª – “O Trabalho do Professor:
os limites da lei e da teoria na sua prática docente no mundo real” (nota 40);
10ª – “Na Linha do Trem: territorialidades no setor Negrão de Lima” (nota 27,5).
O Conselho decidiu também que, assim como estava previsto no Edital,
apenas as duas obras mais bem classificadas serão publicadas. Essa decisão
se fundamentou no propósito de se oferecer oportunidade aos autores que não
submeteram proposta a este Edital, além de divulgar a Editora IFG, com o
lançamento de novos editais. O professor Neville argumentou sobre a questão
ética, ponderando que a Editora adote em sua política como princípio a
orientação para que o autor atenda as recomendações indicadas pelo
avaliador. Todos os membros aceitaram que a Editora adote esse
posicionamento; devendo o autor realizar as alterações recomendadas pelo
avaliador, no que diz respeito à ética. Após intervalo para o almoço, a reunião
foi retomada com o retorno da conselheira Luciene. Seguindo a pauta, foi
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apreciada da Minuta do Regimento Interno. O presidente propôs que se
realizasse uma leitura de todo o texto e que os destaques fossem indicados
para serem apreciados ao final, o que foi acatado por todos. Após a leitura e
análise dos destaques o documento da minuta do Regimento Interno da Editora
IFG foi aprovado, e deverá ser encaminhado ao Conselho Superior para
aprovação. A próxima reunião ordinária do Conselho Editorial, em comum
acordo com os membros, foi agendada para do dia 26 de novembro, com início
às dez horas e término às dezesseis horas, com intervalo de uma hora para o
almoço. O presidente adiantou alguns pontos de pauta para a próxima reunião,
a saber, definição de tema para caderno temático e reformulação do formulário
de avaliação das propostas de obras para publicação. O professor Ruberley
agradeceu participação de todos e o bom desempenho da reunião do
Conselho, que conseguiu cumprir com os objetivos propostos, apreciando
todos os pontos de pauta. A reunião encerrou-se às dezesseis horas e trinta
minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente ata, que após sua
leitura e aprovação será assinada por mim, Kepler Benchimol Ferreira,
secretário do Conselho, pelo presidente e pelos demais membros do Conselho
Editorial.

_____________________________
Kepler Benchimol Ferreira
(Secretário)

_____________________________
Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________
Erika Regina Leal de Freitas Bessa

_____________________________
Liberato Silva dos Santos

______________________________
Luciene Lima de Assis Pires

_____________________________
Marina Kanthack Paccini Razzé

_____________________________
Matheus Manoel Teles de Menezes

_____________________________
Murilo Ferreira Paranhos

______________________________
Neville Júlio de Vilasboas e Santos

_____________________________
Simone Silva Machado
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Aos dez dias do mês de dezembro de dois mil e doze, na sala de reuniões da
Reitoria, situada na Avenida Assis Chateaubriand, nº 1.658, Setor Oeste, CEP:
74130-012, Goiânia-GO, realizou-se a segunda reunião ordinária do Conselho
Editorial da Editora IFG, com a seguinte pauta: aprovação da ata da reunião
anterior; informes gerais; definição de tema para Caderno Temático;
reformulação do formulário de avaliação das propostas de obras para
publicação; apresentação da proposta de logomarca da Editora; composição do
Conselho Científico; agendamento das reuniões do Conselho Editorial para
2013; encaminhamentos. Estiveram presentes na reunião: Ruberley Rodrigues
de Souza, Kepler Benchimol Ferreira, Liberato Silva dos Santos, Luciene Lima
de Assis Pires, Marina Kanthack Paccini Razzé, Matheus Manoel Teles de
Menezes, Murilo Ferreira Paranhos, Neville Júlio de Vilasboas e Santos,
Simone Silva Machado. A reunião foi presidida pelo presidente do Conselho,
Ruberley Rodrigues de Souza, tendo como secretário Kepler Benchimol
Ferreira. A reunião iniciou-se às 10 horas e 15 minutos, com o Presidente do
Conselho informando a todos que a Conselheira Erika Regina Leal de Freitas
Bessa não pôde participar da reunião em razão de licença médica. Dentro dos
informes, o prof. Ruberley falou que o regimento interno da Editora do IFG
passou pelo Colégio de Dirigentes e estará na pauta da reunião do Conselho
Superior que será realizada no dia 11 de dezembro. Em seguida, o Presidente
passou a palavra para o Secretário, Conselheiro Kepler, que informou a
respeito do andamento da produção editorial das obras selecionadas pelo
Edital 17/2012. Foi informado que a obra Computador, Multimídia e Softwares
na Educação: gênese e construção de conceitos na escola de ensino básico se
encontra na fase de revisão; a obra Município de Inhumas no Descompasso da
Metrópole: um estudo sobre a dinâmica espacial na região metropolitana de
Goiânia está na fase de preparação. No que se refere à aprovação da ata da
reunião anterior, foi solicitado pelo próprio Secretário que conste no título da
ata o número ordinal, ficando: Ata da 1ª reunião do Conselho Editorial da
Editora IFG. O Conselheiro Kepler também pediu para que fosse substituída a
palavra “retirada” pela palavra saída constante na linha 52 da ata. Todos
concordaram e as alterações foram feitas. A ata foi aprovada e assinada pelos
Conselheiros. Em seguida, o presidente apresentou o ponto de pauta que trata
a respeito da publicação de Cadernos Temáticos. Ele apresentou uma proposta
do professor Walmir Barbosa. Após a leitura do documento realizada pelo
Secretário, os Conselheiros fizeram considerações a respeito da proposta e
houve um amplo debate. Chegaram à conclusão de que a proposta seria
aprovada como publicação institucional, como livro, pois houve consenso de
que a proposta se trata de um livro que será publicado em três volumes. O
Conselheiro Liberato destacou a importância de que o volume três deva ser
dialético, com diferentes pontos de vista, várias perspectivas, abrindo também
para a participação de autores de outras instituições da rede. A Conselheira
Luciene sugeriu que, ainda que seja uma demanda institucional, os artigos
sejam recebidos por meio de edital. Isso foi acatado por todos. Na sequência,
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foi constituída a lista dos organizadores, conforme a definição de que seriam
três membros, podendo estes serem tanto do Conselho Editorial quanto da
comunidade acadêmica. Ficando o professor Walmir, autor da proposta, como
um dos organizadores dos três volumes. A profa. Luciene e o prof. Murilo se
prontificaram a participar da organização do primeiro volume; o prof. Neville se
prontificou a participar como organizador do segundo volume e o prof. Ruberley
do terceiro. Dessa forma, o primeiro volume terá os seguintes organizadores:
Walmir Barbosa, Luciene e Murilo.
O segundo volume terá como
organizadores: Walmir Barbosa e Neville, restando ainda uma vaga para um
membro da comunidade acadêmica do IFG. Os organizadores do terceiro
volume serão: Walmir Barbosa, Ruberley e mais um membro da comunidade
acadêmica do IFG. O Conselho decidiu que os organizadores restantes serão
convidados para compor a organização do livro entre servidores da
comunidade acadêmica da Instituição. Assim, a proposta foi aprovada com
publicação prevista para 2014, sendo que o lançamento do edital para
submissão de artigo está previsto para fevereiro de 2013. No período
vespertino, após o intervalo para o almoço, o presidente abriu debate para a
escolha do tema da linha editorial de Cadernos Temáticos. A Conselheira
Luciene argumentou que essa linha poderá ter um tema mais abrangente,
envolvendo as diferentes possibilidades, propondo que esses Cadernos
tenham dois grandes eixos, a saber, Educação e Tecnologia. Todos
concordaram, ficando a escolha do nome dos cadernos para a próxima reunião
do Conselho Editorial. Dentro da linha de Cadernos Temáticos, o prof. Ruberley
expôs a ideia da criação um caderno de pesquisa dos alunos de iniciação
científica (PIBIC/PIBITI), em que os melhores trabalhos seriam publicados.
Neste caso, o recebimento dos artigos que compõem esse Caderno não
passaria por edital. A proposição foi aprovada. Em seguida, o Conselho
Editorial tratou do Formulário de Avaliação de proposta de publicação. O
formulário foi analisado critério a critério, com ampla discussão. Ficaram
definidos os seguintes critérios de avaliação de artigos: 1) adequação à
temática do edital; 2) relevância do tema; 3) coerência do texto; 4) clareza e
objetividade; 5) adequação para a linguagem editorial; 6) correção da
linguagem. A pontuação será de zero a dez para cada critério, podendo o
avaliador marcar de um em um ponto no formulário. A pontuação mínima
proposta para aprovação foi de 40 pontos. Ficou definido que esse formulário
será utilizado para avaliação de artigos. A Conselheira Simone solicitou que
fosse colocado no formulário que o avaliador deverá descrever o parecer
contemplando todos os critérios de avaliação, com no mínimo quarenta
palavras. Todos concordaram. O Conselheiro Kepler se prontificou a redigir
uma minuta do formulário, com os critérios estabelecidos, e enviar aos
conselheiros para aprovação. Seguindo a pauta, o servidor Pedro Henrique,
Programador Visual, responsável pelo desenvolvimento da logo da Editora IFG,
apresentou a marca desenvolvida. Após a exposição, o Presidente do
Conselho abriu para considerações e perguntas. O servidor Pedro respondeu
às perguntas dos conselheiros e foi parabenizado pelo desenvolvimento da
logo. Assim, a marca foi aprovada por unanimidade. Quanto ao Conselho
Científico, ficou definido pelo Conselho Editorial que os nomes dos membros
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do Conselho Científico serão entregues até o dia 31 de janeiro de 2013 para o
Secretário do Conselho Editorial. Cada membro deverá indicar cinco nomes,
dentro da área que representa, para comporem o Conselho Científico,
totalizando quarenta nomes. A reunião encerrou-se às quinze horas e
cinquenta e seis minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
ata que, após sua leitura e aprovação, será assinada por mim, Kepler
Benchimol Ferreira, Secretário do Conselho, pelo Presidente e pelos demais
membros do Conselho Editorial.

_____________________________
Kepler Benchimol Ferreira
(Secretário)

_____________________________
Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________
Erika Regina Leal de Freitas Bessa

_____________________________
Liberato Silva dos Santos

______________________________
Luciene Lima de Assis Pires

_____________________________
Marina Kanthack Paccini Razzé

_____________________________
Matheus Manoel Teles de Menezes

_____________________________
Murilo Ferreira Paranhos

______________________________
Neville Júlio de Vilasboas e Santos

_____________________________
Simone Silva Machado
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