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ATA DA 17ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos 24 dias do mês de março do ano de dois mil e dezessete, às treze horas e
cinquenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Rua
Assis Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO,
deu-se início à décima sétima reunião ordinária do Conselho Editorial da
Editora IFG, com a seguinte pauta: 1) Informes gerais; 2) Apreciação e
aprovação da ata da reunião anterior; 3) Parecer técnico sobre publicação de
livro: Balé no Brasil: história, ensino e cena; 4) Situação atual da produção
editorial; 5) Situação da Tecnia e previsão de nova chamada; 6) Cronograma
de reuniões do Conselho Editorial; 7) Encaminhamentos. Estiveram presentes
os conselheiros: Ruberley Rodrigues de Souza, presidente; Vanderleida Rosa
de Freitas e Queiroz, secretária; Carlos de Melo e Silva Neto; Marcela Ferreira
Matos; Mary Lopes Reis; Luiz Marcos Dezaneti; Tânia Mara Vieira Sampaio; os
servidores da Editora IFG: Olliver Robson Mariano Rosa, Pedro Henrique
Pereira de Carvalho e Kepler Benchimol Ferreira. Justificaram ausência os
conselheiros: Fernando dos Reis de Carvalho; Nathália Cordeiro Laurias e
Cláudia Azevedo Pereira. No início da reunião, a profa. Vanderleida solicitou a
exclusão do terceiro ponto de pauta e a inclusão do seguinte ponto de pauta:
parecer técnico sobre publicação de livro: Comportamento em Transportes:
coletânea de estudos acadêmicos. A inclusão foi aprovada pelo Conselho.1)
Informes gerais: a) quantidade inscritos no mestrado profEPT; b) a Ata do
Conselho Editorial será mais objetiva, e, para que haja o registro da
discussões, as reuniões do Conselho doravante serão gravadas em áudio; a
Editora IFG realizará nos meses de abril e maio o seu planejamento interno,
com o objetivo de implantar a plataforma OMP de administração do processo
editorial; elaborar normas editoriais; estabelecer cronograma de publicação e
iniciar o processo de licitação para contração de serviços de impressão; c)
resposta da Cegraf: impossibilidade de parceria para a impressão dos livros
Encontros no Encontro e Tradições da Terra; d) resposta ao Memorando n.
054/2017 da Proen: não serão publicados os anais e um livro do Edipe 2017,
em razão da demanda da Editora IFG; e) A profa. Vanderleida e o servidor
Olliver ministraram curso de redação acadêmica em Jataí em 2015 para os
alunos da pós-graduação e ministrarão novamente na próxima semana. Eles
pretendem realizar curso para a formação de revisores para Editora IFG em
junho deste ano. 2) Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior: a
Ata da 16ª reunião foi aprovada por unanimidade, sem nenhuma correção. 3)
Parecer técnico sobre publicação do livro: Comportamento em
Transportes: coletânea de estudos acadêmicos: a profa. Vanderleida leu o
parecer técnico e de viabilidade da Editora IFG, em que é proposto que o texto
em espanhol seja revisado pelo proponente e que o livro seja publicado como
caderno temático. Decisão: para toda proposta de livro na linha de demanda
institucional deverá ser designado um membro do conselho editorial da
respectiva área para dar parecer sobre o conteúdo da proposta. A proposta
deverá ser socializada com todos os membros do Conselho Editorial e os
pareceres, tanto da Editora IFG quanto do membro do Conselho Editorial
designado para a avaliação, deverão ser encaminhados para os demais
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conselheiros. Decisão: deverá ser encaminhada a proposta em análise para a
conselheira Nathália, representante da área de Ciências Sociais Aplicadas,
para dar parecer e apresentá-lo na próxima reunião. 4) Situação atual da
produção editorial: o servidor Olliver apresentou a situação atual do contrato
de licitação de impressão de livros; as obras que serão impressas em abril de
2017; e a previsão de produção da obra Tropas e Boiadas para
agosto/setembro deste ano. 5) Situação da Tecnia e previsão de nova
chamada: a profa. Vanderleida informou que já foi disponibilizada uma sala no
câmpus Jataí para o funcionamento da revista Tecnia; já foram publicados os
dois primeiros números da revista e que ainda não foi publicada a terceira
chamada. Além disso, apresentou a solicitação do editor-chefe da Tecnia a
respeito da necessidade de um documento que comprove a quantidade de
horas dedicadas no cumprimento de sua função como editor-chefe da Revista.
O prof. Ruberley se comprometeu em conversar com o prof. Aladir para
esclarecer sobre a impossibilidade de editar um documento contendo a
quantidade de horas que deverão ser dedicadas à função. O conselho editorial,
por fim, decidiu: realizar nova chamada da revista Tecnia no início de abril.
Quanto aos problemas de revisão, destacados pela Editora, foi decidido que
sejam encaminhadas as normas e o modelo de artigo da Tecnia para os
conselheiros Carlos e Tânia, para que eles possam revisá-los no prazo de uma
semana. Quanto à revisão dos artigos da revista, deverão ser encaminhadas
as informações do custo de contratação de revisor para o prof. Ruberley. 6)
Cronograma de reuniões do Conselho Editorial: datas propostas para 2017:
27/6, 26/09 e 28/11, às terças-feiras, com início às 13h30min. 7)
Encaminhamentos: enviar proposta de livro por demanda institucional para a
Conselheira Nathália; realizar nova chamada da revista Tecnia no início de
abril; encaminhar as normas e o modelo de artigo da Tecnia para os
conselheiros Carlos e Tânia; encaminhar informações de custo de contratação
de revisor para o prof. Ruberley e reservar sala para as próximas reuniões do
Conselho Editorial. 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)

______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Mary Lopes Reis

_______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio
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ATA DA 18ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos sete dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezessete, às dez horas e
dezessete minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Avenida Assis
Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO, deu-se
início à décima oitava reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG,
com a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2. Ata da reunião anterior –
apreciação e aprovação; 3. Regulamento de Submissão por Demanda
Institucional – alterações; 4. Apresentação de novas propostas por demanda
institucional e pareceres: a) Pesquisa sobre professores na região CentroOeste brasileira: dimensões teóricas e metodológicas; b) Balé no Brasil:
história, ensino e cena; 5. Parecer de representante de área sobre propostas
de publicação de livro: a) Comportamento em transportes: coletânea de
estudos acadêmicos; e 6. Encaminhamentos. Estiveram presentes os
conselheiros: Ruberley Rodrigues de Souza, presidente; Vanderleida Rosa de
Freitas e Queiroz, secretária; Carlos de Melo e Silva Neto; Cláudia Azevedo
Pereira; Fernando dos Reis de Carvalho; Nathália Cordeiro Laurias; Tânia Mara
Vieira Sampaio, Luiz Marcos Dezaneti e Mary Lopes Reis; e os servidores da
Editora IFG: Olliver Robson Mariano Rosa, Pedro Henrique de Carvalho e
Kepler Benchimol Ferreira. 1) Informes gerais: a) o presidente do Conselho
Editorial informou que deixará a Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação e
que, por isso, esta é a última reunião do Conselho presidida por ele; b) foi
informado também que o servidor Kepler Benchimol Ferreira deixará a Editora
IFG, em razão de sua aprovação em Concurso Público para o cargo de
Tecnólogo em Eventos no IFG. O presidente agradeceu ao servidor pelos
trabalhos prestados e lembrou sua trajetória como responsável pela fundação
da Editora. Sendo assim, informou que já tinha sido solicitada a substituição do
servidor ao setor de Recursos Humanos da Instituição; c) comunicou-se sobre
a realização do lançamento de dez livros e do novo site da Editora IFG em 1º
de setembro de 2017, a partir das 18h30min, no teatro do Câmpus Goiânia; d)
notificou-se que a Editora IFG já tinha recebido os originais do livro do Forpog e
que há a expectativa de que essa obra seja lançada no evento da Reditec, em
novembro deste ano; e) avisou-se que a Editora realizaria um curso de revisão
de textos no período de 28 de agosto a 1º de setembro; f) o servidor Olliver
informou que submeteu um projeto de extensão que propõe a interação entre
autores e alunos de escola pública e pontuou que estava aguardando a
aprovação pelo setor responsável; g) registrou-se que foram recebidas as
propostas de capítulos para compor o Caderno Temático pelo Edital n.
013/2016-PROPPG e que foram recebidos 44 artigos na chamada para a
revista Tecnia no primeiro semestre deste ano, os quais se encontravam em
processo de avaliação; i) O servidor Olliver informou que estava concluindo o
manual de redação e estilo da Editora IFG; j) divulgou-se que a Editora IFG
assumiu a editoria da revista Tecnia, ficando como editora-chefe a professora
Vanderleida e como editores-assistentes os servidores Kepler e Olliver; k) o
presidente do Conselho informou que a Setec está montando uma biblioteca
especializada na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e
Tecnológica e que a Editora IFG enviaria suas obras sobre a Rede e
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exemplares repetidos da revista Tecnia para compor o acervo da biblioteca; l) o
servidor Olliver informou também que está escrevendo um projeto de pesquisa
a respeito do histórico de publicações da Instituição. 2) Apreciação e
aprovação da Ata da reunião anterior: a Ata da 17ª reunião foi aprovada por
unanimidade, sem nenhuma correção. 3) Regulamento de Submissão por
Demanda Institucional – alterações: Foi apresentada uma minuta do
regulamento de Demanda Institucional com as alterações solicitadas na décima
sétima reunião. O Conselho solicitou a alteração do item 5.1 para que constem
a) avaliação realizada pela Editora IFG e b) avaliação realizada por membro(s)
do Conselho Editorial, ao invés de a) avaliação técnica e b) conteúdo. Foi
solicitada também a alteração do item 5.3, em que estava escrito: “Na
avaliação de membro do Conselho Editorial...” para “Na avaliação de
membro(s) do Conselho Editorial...” Decisões: a) deverá ser observado o
prazo mínimo de 30 (trinta) dias para o encaminhamento de proposta de
publicação aos membros do Conselho para emissão de parecer; b) deverá ser
criado um formulário padrão para que seja realizada a avaliação pelos
membros do Conselho Editorial. 4. Apresentação de novas propostas por
demanda institucional e pareceres. A primeira proposta a ser avaliada
referia-se à obra Pesquisa sobre professores na Região Centro-Oeste:
dimensões teóricas e metodológicas. Como essa proposta foi apresentada
pela conselheira Vanderleida, ela pediu para se retirar da reunião para que o
Conselho apreciasse a sua proposta. Foram lidos o parecer técnico da Editora
e o parecer da conselheira Tania, como representante da área de Ciências
Humanas, os quais recomendaram a aprovação da obra. Decisão: proposta
aprovada para a publicação em 2018. Em seguida, a conselheira Vanderleida
retornou à reunião para, junto aos demais conselheiros, apreciarem a proposta
de publicação da obra Balé no Brasil: história, ensino e cena. Foram
apresentados o parecer técnico da Editora e o parecer da conselheira Marcela,
como representante da área de Letras, Linguística e Artes, os quais
recomendaram a publicação. Decisão: proposta aprovada para publicação em
2019. 5. Parecer de representante de área sobre propostas de publicação
do livro Comportamento em transportes: coletânea de estudos
acadêmicos. Leu-se o parecer técnico sobre a proposta e informou-se que a
conselheira Nathália, representante da área de Ciências Sociais Aplicadas, não
pôde realizar a avaliação da proposta e emitir parecer de conteúdo, em razão
da sua área de atuação não estar diretamente relacionada com a da obra
proposta. Foi esclarecido pela conselheira que houve a tentativa de designar
um parecerista ad hoc, mas, devido à especificidade da obra, não foi possível.
A conselheira Cláudia se prontificou a avaliar a proposta e emitir o parecer,
uma vez que a obra se relaciona com a área de Engenharias. Decisão: A
avaliação da proposta do livro Comportamento em transportes deverá ser
apresentada na próxima reunião do Conselho. 6. Encaminhamentos: ficaram
definidas como tarefas para a Editora o envio da proposta de livro por demanda
institucional para a conselheira Cláudia e a elaboração de um formulário
padrão para que seja realizada a avaliação de demanda institucional pelos
membros do Conselho Editorial. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente Ata, que, após a sua leitura e aprovação, será assinada por mim,
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Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária, pelo presidente, Ruberley
Rodrigues de Souza, e pelos demais membros do Conselho Editorial presentes
nesta reunião.

______________________________
Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Secretária)

______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Cláudia Azevedo Pereira

_______________________________
Mary Lopes Reis

______________________________
Fernando dos Reis de Carvalho

_______________________________
Nathália Cordeiro Laurias

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio
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ATA DA 19ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos três dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezessete, às catorze
horas e cinco minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Avenida
Assis Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO,
deu-se início à décima nona reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora
IFG, com a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2. Ata da reunião anterior –
apreciação e aprovação; 3. Apresentação de proposta por demanda
institucional e parecer da Editora sobre a obra: Practical approaches to the
teaching and learning of English in the Brazilian Federal Network contexto; 4.
Apresentação de proposta de reedição de obras produzidas na época da
Escola Técnica Federal de Goiás para composição de coleção específica e
publicação em 2019; 5. Parecer de representante de área sobre proposta de
publicação do livro: Comportamento em transportes: coletânea de estudos
acadêmicos; e 6. Encaminhamentos. Estiveram presentes os conselheiros:
Ruberley Rodrigues de Souza, presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e
Queiroz, secretária; Carlos de Melo e Silva Neto; Fernando dos Reis de
Carvalho; Luiz Marcos Dezaneti; Marcela Ferreira; Mary Lopes Reis; Nathália
Cordeiro Laurias; Tânia Mara Vieira Sampaio, além dos servidores da Editora
IFG Olliver Robson Mariano Rosa, Pedro Henrique de Carvalho e Cleiton Bispo
Rodrigues dos Santos e do professor Écio Naves Duarte. Justificou ausência:
Cláudia Azevedo Pereira. 1) Informes gerais. O presidente reconheceu o
trabalho da Editora e do Conselho Editorial em face da avaliação do mestrado,
cujo mérito se deveu muito ao trabalho da Editora com a publicação da revista
Tecnia e do primeiro volume da série Cognoscere, e agradeceu a homenagem
que recebeu do Conselho com a placa e o trabalho desenvolvido pelos
conselheiros em favor da consolidação da Editora. Depois, informou que o
servidor Cleiton Bispo Rodrigues dos Santos passou a integrar a equipe da
Editora em substituição ao servidor Kepler Benchimol. A conselheira
Vanderleida comunicou que o lançamento de dez livros produzidos pela Editora
IFG foi realizado em 1º de setembro de 2017, com pleno êxito. Na
oportunidade, entregou um kit com os exemplares das obras produzidas para
cada conselheiro e informou que a Editora realizou um curso de revisão de
textos no período de 28 de agosto a 1º de setembro, em parceria com a
Diretoria de Desenvolvimento de Recursos Humanos, cumprindo o plano e o
cronograma previstos. Informou ainda que o projeto de extensão que propõe a
interação entre autores e alunos de escola pública estava em desenvolvimento,
com o seguinte cronograma de palestras: Câmpus Uruaçu, 04/10/17; Anápolis,
20/10/17; Luziânia, 24/11/17, e Itumbiara, 28/11/17. Na sequência, o professor
Ruberley comunicou sua saída da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação
e deu as boas-vindas ao professor Écio Naves Duarte, que, a partir da próxima
reunião, passará a ser o presidente deste Conselho, e passou-lhe a palavra
para apresentação, após o quê cada conselheiro se apresentou, indicando a
área e o câmpus de representação. Depois, o presidente fez um convite aos
conselheiros para participar do Simpeex, quando se fará o lançamento do
repositório digital e do caderno Em.formação em formato digital.
2)
Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior. A Ata da 18ª reunião,
após ter sido examinada pelos conselheiros, foi aprovada por unanimidade,
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sem nenhuma correção. 3) Apresentação de proposta por demanda
institucional e do parecer da Editora sobre a obra Practical approaches to
the teaching and learning of English in the Brazilian Federal Network
contexto. A professora Vanderleida leu o parecer da Editora, cujo
posicionamento é desfavorável à publicação da obra, por esta ser em língua
estrangeira, mediante justificativa de que não está previsto no regulamento da
Editora publicação completa que não esteja em Língua Portuguesa. Decisão:
proposta negada pelo Conselho, pela razão apresentada. 4. Apresentação de
proposta da Editora IFG para reedição de obras produzidas na época da
Escola Técnica Federal de Goiás (ETFG) para composição de coleção
específica e publicação em 2019. O servidor Olliver apresentou a proposta,
defendendo a necessidade de resgatar a memória da produção gráfico-editorial
da Escola Técnica de Goiânia e da ETFG, como estratégia de demonstração do
impacto sociocultural que o Instituto Federal de Goiás desempenha ao manter
em atividade sua editora própria. O presidente questionou sobre os custos da
produção, ao que Olliver respondeu que o trabalho de revisão será feito por
professores de língua portuguesa e que os trabalhos de diagramação ainda
não foram planejados. O presidente, então, ponderou sobre a carga de trabalho
da Editora para a produção dessas obras, ao que Olliver respondeu que o
estabelecimento de parcerias poderá viabilizar esse trabalho. Decisão: após
apreciações dos conselheiros, a proposta foi aprovada para publicação. 5.
Parecer de representante de área sobre propostas de publicação do livro
Comportamento em transportes: coletânea de estudos acadêmicos. Leuse o parecer da representante de área Claudia Azevedo Pereira sobre a
proposta, que recomendou a publicação da obra e a tradução do capítulo X
para a língua portuguesa. Decisão: a proposta foi aprovada para a publicação
em 2019, mantendo-se o capítulo na língua original. Na sequência, o servidor
Olliver mencionou demanda da servidora do IFG/Câmpus Inhumas Maria
Aparecida Castro para atribuição de ISBN para os anais de um evento desse
câmpus a ser realizado em novembro de 2017. O presidente solicitou a
inclusão do item na pauta e colocou o assunto em discussão. Depois, os
conselheiros fizeram seus apontamentos. Encaminhamentos: como
encaminhamento, foi solicitado à editora que faça uma proposta de
regulamento sobre a atribuição de ISBN para registro de anais e de outras
publicações da instituição que não são passam pelo processo regular de
editoração. Ademais, definiu-se a próxima reunião para o dia 13 de novembro,
mesmo horário e local. 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.

______________________________
Ruberley Rodrigues de Souza
(Presidente)

______________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Secretária)
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______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Cláudia Azevedo Pereira

_______________________________
Mary Lopes Reis

______________________________
Fernando dos Reis de Carvalho

_______________________________
Nathália Cordeiro Laurias

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio
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Aos vinte e sete dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezessete, às
treze horas e trinta minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na
Avenida Assis Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012,
Goiânia/GO, deu-se início à vigésima reunião ordinária do Conselho Editorial
da Editora IFG, com a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2. Ata da reunião
anterior – apreciação e aprovação; 3. Homologação do Resultado Final do
Caderno Cognoscere, edital 013/2016; 4. Apreciação e aprovação do Edital
Atheneus; 5. Encaminhamentos. Estiveram presentes os conselheiros: Écio
Naves Duarte, presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária;
Cláudia Azevedo Pereira; Carlos de Melo e Silva Neto; Luiz Marcos Dezaneti;
Nathália Cordeiro Laurias; Tânia Mara Vieira Sampaio e os servidores da
Editora IFG: Olliver Robson Mariano Rosa e Cleiton Bispo Rodrigues dos
Santos. Justificaram ausência: Fernando dos Reis de Carvalho; Marcela
Ferreira Matos e Mary Lopes Reis. 1) Informes gerais: a) o presidente Écio
Naves informou que esteve presente na Reunião de Dirigentes das Instituições
Federais de Educação Profissional e Tecnológica (Reditec 2017) e que, na
ocasião, ocorreu o lançamento do livro “Pesquisa e pós-graduação e inovação
na Rede Federal de Educação Profissional, Científica e Tecnológica”,
produzido pela Editora IFG; b) informou, ainda, que, naquela Reunião, foi
criada, no âmbito do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, Pós-Graduação e
Inovação dos Institutos Federais (FORPOG), uma comissão para tratar de
questões de interesse institucional comum das editoras da Rede Federal; c)
finalizou seus informes destacando a preocupação dos Pró-Reitores sobre as
perspectivas e ameaças ao mestrado profissional em EPT em face dos
desafios orçamentários da Rede Federal; d) o servidor Olliver detalhou a
execução do projeto “Viva o livro”, destacando o êxito do objetivo de aproximar
o IFG das escolas da rede pública e de incentivo à leitura; e) a coordenadora
da Editora, professora Vanderleida, informou aos membros do Conselho a
mudança das dependências da Editora para as instalações localizadas no
prédio do IFG, câmpus Goiânia Oeste. 2) Apreciação e aprovação da Ata da
reunião anterior. A Ata da 19ª reunião, após ter sido previamente examinada
pelos conselheiros, foi aprovada por unanimidade, sem nenhuma correção. 3)
Homologação do Resultado Final do Caderno Cognoscere, edital
013/2016. O conselheiro Carlos esclareceu o processo de seleção dos
trabalhos para a composição do caderno temático de meio ambiente e
sustentabilidade e apresentou a lista dos trabalhos aprovados para o caderno.
A Conselheira Tânia ponderou que os critérios de seleção do caderno temático
são passíveis de baixa pontuação pela CAPES, por serem restritos a
servidores do IFG. Decisão: proceder a um estudo sobre os critérios de
avaliação de livros adotados pela Capes com vistas a alterar ou não o próximo
edital. O resultado final do caderno foi homologado. 4) Apreciação e
aprovação do Edital Atheneus. O servidor Olliver apresentou a minuta do
edital, para ser publicado em janeiro de 2018. Destacou algumas mudanças no
edital para melhor atender ao processo de avaliação e contemplar mais
submissões de trabalhos: a) separação das áreas Ciências Humanas e Sociais
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e Letras em Ciências Humanas e Sociais e Letras, Linguística e Artes; b)
alteração do período de defesa válido dos trabalhos submetidos, passando de
1º de janeiro de 2016 a 31 de dezembro de 2017 para 1º de janeiro de 2015 a
31 de dezembro de 2017. A Conselheira Tânia sugeriu oferecer possibilidade
da submissão de trabalhos de pós-doutorado nesse edital. Decisão: acolher a
sugestão da conselheira e, após fazer as adaptações no edital, publicá-lo. 5)
Encaminhamentos. Realizar avaliação sobre a possibilidade de participação
de pesquisadores de outras instituições para composição do caderno temático,
respeitando-se o regulamento da Editora; colocar em pauta na próxima reunião
a proposta de a revista Tecnia ser exclusivamente online; realizar a próxima
reunião em 5 de março de 2018, das 13h30 às 17h. 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
professor Écio Naves Duarte, presidente, e pelos demais membros do
Conselho Editorial presentes nesta reunião.

_____________________________
Ecio Naves Duarte
(Presidente)

______________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Secretária)

______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Cláudia Azevedo Pereira

_______________________________
Mary Lopes Reis

______________________________
Fernando dos Reis de Carvalho

_______________________________
Nathália Cordeiro Laurias

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio
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