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ATA DA 10ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG
Aos trinta dias do mês de março de dois mil e quinze, às treze horas e trinta e cinco
minutos, numa sala do Anexo da Reitoria, situada na Rua T-46, n. 166, Setor Oeste,
CEP: 74.125-200, Goiânia/GO, realizou-se a décima reunião ordinária do Conselho
Editorial da Editora IFG, com a seguinte pauta: informes gerais; aprovação da ata da
reunião anterior; apresentação dos editores da Revista Tecnia; apresentação do
cronograma de produção editorial referente aos editais 09/2013 e 17/2013;
apresentação do resultado e homologação para Cadernos Temáticos;
encaminhamentos. Estiveram presentes na reunião os membros do Conselho
Editorial: Ruberley Rodrigues de Souza, Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz,
Cláudia Azevedo Pereira, Liberato Silva dos Santos, Luciene Lima de Assis Pires, Luiz
Marcos Dezaneti, Marina Kanthack Paccini Razzé, Murilo Ferreira Paranhos, Simone
Silva Machado, o programador visual Pedro Henrique Pereira de Carvalho, o revisor
Olliver Robson Mariano Rosa e o técnico administrativo Kepler Benchimol. O
presidente do Conselho iniciou a reunião com a apresentação da coordenadora da
Editora IFG, a professora Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, e da equipe. Com a
palavra, a coordenadora agradeceu as boas-vindas e comentou que seu trabalho na
Editora é assumido como um desafio promissor, sobretudo pela parceria com pessoas
tão comprometidas e competentes como os servidores Kepler, Olliver e Pedro. Em
seguida, o servidor Kepler explicou a função de cada servidor e ressaltou a
importância de profissionais com competências específicas e um espaço adequado
para o trabalho da editora. O servidor Pedro falou da importância de se desenvolver
um plano de divulgação da Editora, com vistas a aumentar sua visibilidade nos
câmpus do Instituto, e considerou interessante a oportunidade proporcionada pelo
Simpeex. Após essas considerações, o presidente anunciou o nome dos editores da
Revista Tecnia, professor Aladir Ferreira dos Santos e professora James Deam
Amaral Freitas, e informou que já estavam sendo tomadas as providências para a
criação da plataforma eletrônica da revista e para a composição de seu conselho
científico. Em seguida, o servidor Kepler informou que já tinham sido tomadas as
providências para a filiação da Editora à ABEU e expôs os procedimentos e os
benefícios da filiação. Sobre a ABEC, explicou que, posteriormente, será encaminhado
processo para filiação. Dando sequência, o presidente submeteu a ata da 9ª Reunião
do Conselho Editorial, previamente encaminhada por e-mail, à apreciação dos
conselheiros. O professor Luiz Dezaneti sugeriu mudar a palavra “independente” para
“independentemente”, na linha 37. Após consulta aos conselheiros, o presidente
declarou a ata aprovada por unanimidade. Em seguida, o presidente apresentou o
Relatório de Gestão 2014 e passou a palavra à coordenadora para suas
considerações. A coordenadora destacou do relatório a questão da distribuição dos
livros, ante o grande volume estocado. O presidente esclareceu que a distribuição
pode ser feita pela coordenação, mediante controle. A conselheira Luciene sugeriu
que a distribuição fosse feita diretamente aos programas de pós-graduação cujos
cursos tenham afinidade com os temas dos livros. Olliver ponderou que a divulgação
poderia ser feita nos programas, mas a distribuição deveria ser feita às bibliotecas. O
presidente sugeriu que fosse feito um levantamento das bibliotecas de instituições
cujos cursos tenham afinidade com os temas dos livros, para que fossem
encaminhados exemplares a elas, lembrando que as universidades do estado de
Goiás e os institutos já tinham recebido. O conselheiro Luiz Dezaneti sugeriu que
fosse feita uma reserva para distribuição no Simpeex. O presidente recomendou à
coordenação definir um quantitativo para reserva técnica e para distribuição em
eventos. Na sequência, o presidente passou a palavra à equipe da Editora, que fez
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explanação sobre o cronograma. O servidor Olliver apresentou os prazos de cada
produção e explicou os motivos do atraso, ressaltando que o cronograma dizia
respeito somente ao livro institucional de três volumes e aos dois outros do edital
17/2013, e ponderou que a organização de três volumes de coletânea foi uma das
razões que provocaram atraso, pois não foi previsto o tempo necessário para a revisão
de textos de autores diversos. Explicou sobre o processo da produção e suas diversas
etapas e apresentou a primeira prova do volume 1 aos conselheiros. A coordenadora
defendeu a necessidade de aumentar o número de servidores para o trabalho de
revisão, a fim de dar celeridade à produção. O presidente justificou o impedimento à
entrada de novos servidores no quadro da Editora e apresentou como solução
paliativa a remuneração dos revisores colaboradores, para o que solicitou uma
estimativa de valores por hora de trabalho. Além disso, lembrou que tem tratado com o
Colégio de Dirigentes sobre a importância da Editora e ressaltou que a produção
precisa ser intensificada para justificar as demandas. Defendeu que um dos caminhos
para acelerar o processo editorial seria a terceirização, a exemplo do que ocorre na
editora do IFRN. O servidor Olliver destacou que a qualidade precisa ser levada em
conta na busca de referências para a terceirização. Dando continuidade, o presidente
passou a palavra à conselheira Luciene, organizadora do Caderno Temático, para
apresentação do resultado. A conselheira informou que o Caderno será composto de
14 artigos, cinco de autores convidados e nove selecionados, ressaltando que, dos 10
trabalhos submetidos, somente um não foi recomendado. Em seguida, tratou dos
critérios de avaliação e dos procedimentos de devolutiva e correção para o resultado
final, que incluíram todos os trabalhos. O presidente informou que, no resultado
homologado, deverão constar apenas os trabalhos aprovados. Os demais textos
constarão em lista separada, que será divulgada aos autores pela coordenação da
Editora. O presidente propôs a aprovação e a homologação do resultado, que foram
acatadas de forma unânime pelo Conselho. O presidente, nos encaminhamentos,
apresentou o cronograma das reuniões do Conselho, que, após considerações, foi
aprovado pelos conselheiros. Com palavras de apreciação e de agradecimento, o
presidente encerrou a reunião às quinze horas. Nada mais havendo a tratar, foi
lavrada a presente Ata que, após a sua leitura e aprovação, será assinada por mim,
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária, pelo presidente, Ruberley
Rodrigues de Souza, e pelos demais membros do Conselho Editorial presentes nesta
reunião.

______________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Secretária)

______________________________
Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________

______________________________

Cláudia Azevedo Pereira

Liberato Silva dos Santos

______________________________

______________________________

Luiz Marcos Dezaneti

Luciene Lima de Assis Pires
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______________________________
Murilo Ferreira Paranhos

______________________________
Marina Kanthack Paccini Razzé

_____________________________
Simone Silva Machado
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ATA DA 11ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos quinze dias do mês de junho de dois mil e quinze, às treze horas e
cinquenta minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Rua Assis
Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO, realizouse a décima primeira reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG,
com a seguinte pauta: 1) informes gerais; 2) aprovação da ata da reunião
anterior; 3) apresentação do novo cronograma de produção editorial referente
aos editais 09/2013 e 17/2013; 4) apresentação de proposta de criação de uma
coleção acadêmica (dissertações e teses); 5) novo edital para publicação de
livros; 6) apresentação do resultado e homologação para o Caderno Temático:
Destaque de Iniciação Científica e Tecnológica 2013-2014; 7)
encaminhamentos. Estiveram presentes os conselheiros: Ruberley Rodrigues
de Souza, presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária;
Cláudia Azevedo Pereira; Liberato Silva dos Santos; Luciene Lima de Assis
Pires; Luiz Marcos Dezaneti; Murilo Ferreira Paranhos; e os servidores da
Editora IFG: Pedro Henrique Pereira de Carvalho e Olliver Robson Mariano
Rosa. Justificaram ausência as conselheiras: Simone Silva Machado; e
Marina Kanthack Paccini Razzé. 1) O presidente do Conselho iniciou a reunião,
franqueando a palavra para informes gerais. 2) Nada havendo a registrar, deu
continuidade, submetendo a Ata da 10ª Reunião do Conselho Editorial,
previamente encaminhada por e-mail, que, após consulta aos conselheiros,
não havendo nenhuma observação, foi declarada aprovada por unanimidade.
3) Em seguida, passou a palavra ao servidor Olliver, que apresentou o novo
cronograma referente ao lançamento das obras dos editais 09/2013 e 17/2013.
As datas dos lançamentos foram aprovadas, com a seguinte previsão: volume
1 do livro por demanda institucional no SIMPEEX, em Jataí, em 29/8; volume 2
e do livro Identidade da América Latina no Festival de Artes, na cidade de
Goiás, em 23/9; volume 3, na SECITEC, em Goiânia, em 23/10; livro Martin
Buber e o sentido da educação no Encontro de Culturas, em Uruaçu, em 28/11.
O servidor Olliver ressaltou que essa previsão poderia ser alterada em razão
da greve e justificou que o desmembramento dos lançamentos visou dar maior
visibilidade à Editora. Ressaltou ainda que o cumprimento dos prazos depende
muito da revisão, se consideradas a extensão e a complexidade de cada
trabalho. O presidente avaliou como positivo o desmembramento dos
lançamentos e informou que estava sendo estudada uma forma de
remuneração para contratar serviços de revisão por meio de encargos de
cursos e concursos. O conselheiro Liberato comentou que a remuneração
poderá ser uma solução para os problemas que a revisão voluntária acarreta
para a produção dos livros. O presidente questionou sobre o processo de
licitação da gráfica ao servidor Pedro, que afirmou estar aguardando a
chamada para o pregão. 4) Dando continuidade, o presidente passou a palavra
ao servidor Pedro, que apresentou proposta de criação de uma coleção
acadêmica, cujo objetivo será a publicação de livros resultantes de
dissertações e teses produzidas pelos servidores e alunos do IFG. A proposta
visa refinar a publicação de livros da Editora e oportunizar a divulgação em
maior volume das pesquisas stricto sensu. Entre os itens da proposta estavam:
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a) a reformulação do edital para publicação de dissertações e teses; b) o
estabelecimento da periodicidade bienal para esse edital, em alternância com o
edital de Cadernos Temáticos, a fim de ampliar-se o número de obras
aprovadas para publicação e economizarem-se energias com o lançamento de
editais; c) a criação de um nome, logo e padrão gráfico para a coleção; d) a
elaboração de normas para a publicação. O servidor Pedro defendeu a criação
da coleção como estratégia para agregar valor às publicações da Editora. O
servidor Olliver acrescentou que essa coleção impulsionará a produção da
Editora, na medida em que as monografias exigem menos tempo de revisão,
se comparadas às coletâneas. Ao fim da apresentação, foi aberta sessão para
debates. O presidente questionou se a proposta da coleção substituiria o atual
edital de livros. A conselheira Luciene perguntou, por sua vez, se a publicação
acadêmica teria diferença com relação à linguagem. Liberato ponderou que a
linguagem deve ser acadêmica, mas acessível ao público leigo. O servidor
Olliver esclareceu que haverá o edital para a coleção acadêmica e que as
propostas de livros de outra natureza poderão ser submetidas a qualquer
tempo como “projeto para publicação de livro”, o qual, após avaliação técnica
da equipe da Editora, será encaminhado ao Conselho Editorial para aprovação
e homologação. Ademais, ressaltou que as modificações do texto original para
livro serão orientadas no edital e que as adaptações serão revisadas. O
conselheiro Murilo apresentou uma queixa de colegas, segundo os quais a
Editoria estaria privilegiando a área de Humanidades, e questionou os critérios
para seleção das obras, sendo esclarecido pelo servidor Olliver que a avaliação
será feita por pares das áreas, da mesma forma como foram selecionadas as
obras já publicadas. O conselheiro Dezaneti questionou se a Editora buscará a
publicação independentemente do público ou se fará um tratamento para
atingir um público maior. O servidor Olliver esclareceu que a ideia é fomentar a
produção e a divulgação dos trabalhos e que a Editora não fará tratamento da
linguagem em função do público, e sim para qualificar o trabalho. O servidor
Pedro lembrou que o texto já deverá vir adaptado e defendeu que a criação da
coleção desburocratiza a submissão de propostas de livro que não sejam
resultado de dissertação ou tese. O conselheiro Murilo questionou sobre o
processo de controle para as áreas. O servidor Pedro sugeriu lançar um edital
para submissão por áreas, com vistas a atender a todas elas. Esclarecidas as
dúvidas, o presidente propôs a votação da suspensão do edital de livros e a
criação da coleção acadêmica por edital bienal e a manutenção do edital do
caderno temático. Não havendo manifestação contrária, declarou a proposta
aprovada por unanimidade. 5) Com essa decisão, definiu-se que o edital para
publicação de livros ficaria substituído pelo edital para composição da coleção
acadêmica e que as demais propostas de publicação seriam submetidas à
Editora em fluxo contínuo mediante apresentação de projeto. 6) Em seguida, o
presidente apresentou o próximo ponto da pauta: Caderno Temático: Destaque
de Iniciação Científica e Tecnológica 2013-2014. Informou que esse caderno
publicará os trabalhos de ICT com as melhores avaliações. Informou ainda que
os trabalhos foram organizados por áreas, da mesma forma como o CNPq faz,
e que as notas foram computadas somando-se as notas do resumo expandido
e as da apresentação no Seminário de Iniciação Científica e Tecnológica.
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Foram selecionados 15 trabalhos de dez câmpus, sendo cinco de cada grande
área, e outros dois, que foram contemplados com o prêmio destaque no CNPq
em 2012 e 2013, totalizando 17 (dezessete) trabalhos. Informou que o título do
caderno será “Caderno Temático: Destaque de Iniciação Científica e
Tecnológica do IFG 2013-2014”. Após apresentação, abriu para discussão. O
servidor Olliver assinalou que a Editora não tinha conhecimento desse caderno
e que, para este ano, o cronograma estava comprometido com as obras dos
editais em andamento. O presidente lembrou que o caderno havia sido
aprovado pelo Conselho há algum tempo e que sua publicação deveria ser feita
neste ano ainda. O servidor Olliver ponderou que, para fazer essa publicação,
a Editora precisará sacrificar outra obra e, depois de questionar sobre a
qualidade dos textos, que não foi considerada na avaliação, sugeriu que o
comitê faça uma pré-seleção da forma como aconteceu e, após, selecione os
quatro melhores textos de cada área, totalizando 12 (doze) trabalhos no livro.
Sobre o título, a conselheira Luciene ponderou que o termo “Destaque” guarda
um ranço com um ranqueamento que deveríamos evitar e sugeriu o título
“Caderno de Iniciação Científica do IFG”. O presidente afirmou que o processo
busca mesmo o destaque com vistas à excelência do processo. O servidor
Pedro sugeriu criar um novo título e propôs trazer para a próxima reunião o
nome a ser avaliado pelo Conselho. O presidente colocou em votação a
aprovação dessa sugestão e a aprovação e homologação do resultado desse
caderno, que foram acatadas de forma unânime pelo Conselho. 7) O
presidente, nos encaminhamentos, propôs que, na próxima reunião, fossem
apresentados o nome da coleção acadêmica, o nome do caderno de iniciação
científica e a atualização do cronograma da Editora. Com palavras de
apreciação e de agradecimento, o presidente encerrou a reunião às dezesseis
horas e quarenta minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente
Ata que, após a sua leitura e aprovação, será assinada por mim, Vanderleida
Rosa de Freitas e Queiroz, secretária, pelo presidente, Ruberley Rodrigues de
Souza, e pelos demais membros do Conselho Editorial presentes nesta
reunião.

______________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Secretária)

______________________________
Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________

______________________________

Cláudia Azevedo Pereira

Liberato Silva dos Santos

______________________________

______________________________

Luiz Marcos Dezaneti
______________________________
Murilo Ferreira Paranhos

Luciene Lima de Assis Pires
______________________________
Marina Kanthack Paccini Razzé

_________________________________
Simone Silva Machado
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ATA DA 12ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos vinte e sete dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às catorze horas
e dez minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Rua Assis
Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO, realizouse a décima segunda reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG,
com a seguinte pauta: 1) informes gerais; 2) aprovação da ata da reunião
anterior; 3) apresentação das atividades da editora para 2016/2017; 4)
homologação da aprovação do Caderno de Iniciação Científica; 5) apresentação
do eBook do Caderno de Iniciação Científica: Destaques 2013-2014; 6)
apresentação do nome do Caderno Temático de Pesquisa; 7) apresentação do
nome da Coleção Acadêmica (dissertações e testes); 8) apresentação,
aprovação e homologação do Edital para publicação da Coleção Acadêmica; 9)
apresentação de projeto de demanda institucional pelo servidor da Proex
Vinícius; 10) apresentação, aprovação e homologação das orientações para
submissão de projetos de publicação de fluxo contínuo; 11) definição do
calendário das Reuniões do Conselho de 2016; 12) encaminhamentos.
Estiveram presentes os conselheiros: Ruberley Rodrigues de Souza,
presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária; os conselheiros
Cláudia Azevedo Pereira; Luciene Lima de Assis Pires; Marcela Ferreira; Marina
Kanthack Paccini Razzé e Murilo Ferreira Paranhos; e os servidores da Editora
IFG Pedro Henrique Pereira de Carvalho e Olliver Robson Mariano Rosa.
Justificaram ausência os conselheiros: Erika Regina Leal de Freitas Bessa;
Luiz Marcos Dezaneti e Simone Silva Machado. 1) O presidente do Conselho
iniciou a reunião apresentando a nova integrante do Conselho Editorial, profa.
Marcela Ferreira, representante do Câmpus Uruaçu, que assumiu a vaga em
substituição ao prof. Liberato Silva dos Santos. Após dar boas-vindas à nova
conselheira, franqueou a palavra aos presentes. A conselheira Marcela
agradeceu a oportunidade de poder participar do conselho e disse esperar
contribuir. Não havendo outras manifestações para informes, o presidente
distribuiu aos conselheiros uma cópia em DVD do Caderno de Iniciação
Científica em formato eBook e explicou que a produção do ebook se antecipou
à produção do formato impresso porque a licitação da gráfica não seria concluída
em tempo hábil para impressão e distribuição no Simpeex. Com isso, foi
antecipada a pauta de número 5. 2) O presidente submeteu a Ata da 11ª Reunião
do Conselho Editorial, previamente encaminhada por e-mail aos conselheiros,
para apreciação e aprovação. Não havendo nenhuma observação, a ata foi
declarada aprovada por unanimidade. 3) Em seguida, passou a palavra ao
servidor Pedro Henrique, que apresentou o novo cronograma referente às
atividades da editora previstas para 2016/2017, em que constavam as datas de
lançamento das obras, com a seguinte previsão: volume 1, 2 e 3 do livro por
demanda institucional, no primeiro trimestre de 2016; o livro Identidade da
América Latina e o livro Martin Buber e o sentido da educação, no segundo
trimestre; o Caderno de Iniciação em.formação, no terceiro trimestre de 2016,
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juntamente com os Cadernos Temáticos. Neste cronograma, consta também a
previsão de eventos nos lançamentos. No quarto trimestre, a equipe se
concentrará na construção de um site da Editora e na organização interna dos
trabalhos. No ano de 2017, a previsão é produzir e publicar as obras da Coleção
Acadêmica Atheneus e o caderno em.formação. A conselheira Luciene
questionou sobre a razão de a revista Tecnia não aparecer no planejamento. O
servidor Olliver respondeu que a revista teria um calendário próprio, o qual seria
incorporado ao cronograma da Editora. Na sequência, ainda concernente à
pauta, o servidor Olliver informou que estava sendo planejado um encontro de
editores dos Institutos Federais para junho de 2016, na ocasião do aniversário
da Editora, quando serão lançados os livros da coleção institucional, e que a
programação será apresentada ao Conselho na próxima reunião. O servidor
Pedro levantou o problema da impressão e o presidente informou que os
encaminhamentos para o fechamento do contrato com a gráfica já estavam
sendo feitos. Encerrada a apresentação, o presidente franqueou a palavra para
as dúvidas. O conselheiro Murilo trouxe a demanda do Câmpus Goiânia pela
reativação da Tecnia. O presidente solicitou à coordenadora da Editora, profa.
Vanderleida, que marcasse uma reunião com os editores da Tecnia ainda em
2015 para definir as ações com vistas à produção da revista. O presidente
lembrou que há urgência de publicar o primeiro volume ainda em 2016. O
conselheiro Murilo sugeriu que se deixasse como ponto de pauta para a próxima
reunião a apresentação da proposta de publicação da Tecnia. 4) Dando
continuidade, o presidente retornou a palavra ao servidor Pedro, para
apresentação do nome do Caderno de Iniciação Científica, aprovado pelos
conselheiros, em consulta feita por e-mail pela coordenadora da Editora. O nome
aprovado foi em.formação, com oito manifestações favoráveis e nenhuma
desfavorável. O servidor Pedro explicou que a sugestão desse nome se deu em
razão de a equipe editorial entender que ele seria mais adequado ao tipo de
publicação do caderno, que reúne trabalhos de estudantes, que ainda estariam
em processo de formação, do que ao Caderno Temático, que será composto por
produções de professores e pesquisadores experientes. O servidor Olliver
solicitou, na oportunidade, que as decisões do Conselho fossem formalizadas
por meio de resoluções. O presidente argumentou que a Ata cumpre essa função
e que uma resolução só pode ser emitida por instância superior, a saber, o
Conselho Superior. O servidor Pedro interrogou se o nome que daremos às
orientações para publicação será regulamento ou outro. O presidente esclareceu
que pode ser regulamento, com base na Ata, documento que oficializa as
decisões do Conselho. Esclareceu ainda que o Conselho Editorial não tem a
atribuição deliberativa, mas tem autonomia para tomar decisões e aprová-las em
Ata apenas. Ao final, como já havia sido aprovado, o presidente declarou
homologado o nome em.formação para o Caderno de Iniciação Científica. 5)
Como já assinalado, a pauta de número 5 foi antecipada nos informes. 6) Na
sequência, o servidor Pedro apresentou a proposta do nome Cognoscere:
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Cadernos Temáticos de Pesquisa do IFG. Explicou que a cada edição o ícone e
a cor da capa serão mudados. Após consulta aos conselheiros, o presidente
declarou aprovado o novo nome dos Cadernos Temáticos, por unanimidade. 7)
Dando prosseguimento, o presidente passou a palavra ao servidor Olliver, que
apresentou a proposta do nome da Coleção Acadêmica, Atheneus. Em seguida,
o servidor Pedro apresentou o projeto gráfico do logo e da capa. Após
considerações e apreciações do conselho, o presidente declarou o nome
aprovado e recomendou que se aprimorasse o aspecto gráfico do subtítulo
“Coleção Acadêmica”. 8) O presidente apresentou o edital para composição da
Coleção Acadêmica, que foi elaborado pela equipe editorial juntamente com o
presidente do Conselho e previamente encaminhado aos conselheiros para
apreciação e sugestões. O presidente passou a palavra ao servidor Olliver para
defesa do item 2.7 do edital, referente à restrição de submissão de proposta aos
conselheiros, servidores da editora e comitês de área. O presidente posicionouse desfavorável à restrição aos conselheiros e aos servidores da Editora, mas
favorável à restrição aos comitês de área. O servidor Olliver argumentou que a
restrição foi proposta após consulta a outros editais de mesma natureza, a fim
de garantir, perante o público, a idoneidade do processo. A conselheira Claudia
se posicionou favorável à restrição apenas aos comitês de área e o conselheiro
Murilo ponderou que a restrição poderia ter efeito negativo, ao sugerir que não
seríamos capazes de garantir idoneidade. O servidor Pedro levantou a questão
de quanto essa restrição poderia ser positiva para a consolidação da boa
imagem da Editora. O presidente argumentou que a limitação criaria uma prática
que dificilmente poderia ser alterada nos próximos editais e afirmou que não
concordava em impedir a participação do servidor em qualquer edital, e que
haveríamos de encontrar o modo de exercer transparência. Propôs que o item
que restringia submissão aos servidores da editora e aos conselheiros fosse
suprimido e que se mantivesse a restrição aos comitês de área e a seus parentes
de primeiro grau e cônjuges. Pôs, então, em votação as seguintes propostas: 1
- manter a redação do edital como foi apresentada; 2 - alterar para restringir
apenas a participação dos membros dos comitês de área e de seus parentes de
primeiro grau e cônjuges. O resultado foi o seguinte: cinco votos favoráveis à
proposta 2, duas abstenções e nenhum voto favorável à proposta 1. Pôs-se em
votação ainda a não participação de orientadores de candidatos na composição
dos comitês de área, o que foi aprovado por unanimidade. Em seguida, o
presidente propôs que se ampliasse a restrição aos parentes dos membros dos
comitês até: 1 - segundo grau e 2 - terceiro grau. Aprovou-se a proposta 1. Outra
questão discutida foi quanto ao impedimento de o orientador constar como
coautor da obra. Após debates pelos conselheiros e consulta à legislação, o
presidente submeteu à votação a proposta de retirada da restrição ao orientador,
a qual foi aprovada por unanimidade. O presidente questionou a divisão de áreas
e a separação da área de Ciências Humanas e Sociais da área de Letras e Artes.
O servidor Olliver alegou que essa divisão foi feita considerando o volume de
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submissões que essas áreas costumam receber, o que sobrecarregaria o
trabalho dos comitês, e afirmou que poderia ser feita outra divisão ou ser
ampliado o número de membros dos comitês em questão. O presidente propôs
que, nesse primeiro edital, mantenham-se três áreas e que, dependendo do
volume de trabalhos por área, amplie-se o número de membros do comitê. A
conselheira Luciene sugeriu que se contemplasse a área de maior demanda com
duas publicações. As propostas foram aprovadas por unanimidade. Ao fim das
discussões, o presidente declarou aprovado o edital, com as modificações
aprovadas. Retiraram-se da reunião, às 16h10min, o conselheiro Murilo Ferreira
Paranhos, e, às 16h30mim, a conselheira Cláudia Azevedo Pereira. 9) Com a
palavra, o servidor Pedro apresentou uma proposta de publicação por demanda
institucional solicitada pelo servidor Vinícius Duarte Ferreira, da parte da PróReitoria de Extensão do IFG (Proex). O projeto referia-se a duas obras
iconográficas que deverão ser produzidas pela Proex, com recursos próprios, a
serem publicadas pela Editora. Após considerações sobre a questão do controle
da qualidade, que deve ser garantida pela Editora, e sobre os custos, o
presidente colocou em votação a aprovação da publicação por demanda
institucional, a qual foi aprovada por unanimidade. 10) Diante do adiantado da
hora, o presidente propôs a suspensão da pauta de número 10 e sua retomada
na próxima reunião, o que foi aprovado por unanimidade. 11) Como último item
da pauta, o presidente colocou em votação o calendário de reuniões ordinárias
do Conselho Editorial para o ano de 2016, que, após aprovação por
unanimidade, ficou assim definido: a primeira reunião em 28 de março; a
segunda em 24 de junho; a terceira em 19 de setembro e a quarta em 28 de
novembro. Com palavras de apreciação e de agradecimento, o presidente
encerrou a reunião às dezessete horas e vinte minutos. Nada mais havendo a
tratar, foi lavrada a presente Ata que, após a sua leitura e aprovação, será
assinada por mim, Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária, pelo
presidente, Ruberley Rodrigues de Souza, e pelos demais membros do
Conselho Editorial presentes nesta reunião.

______________________________

______________________________

Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Secretária)

Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________

_______________________________

Cláudia Azevedo Pereira
______________________________
Luiz Marcos Dezaneti
______________________________

Érika Regina Leal de Freitas Bessa
_______________________________
Luciene Lima de Assis Pires
_______________________________
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Murilo Ferreira Paranhos

Marina Kanthack Paccini Razzé

______________________________
Marcela Ferreira

_______________________________
Simone Silva Machado
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