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Aos catorze dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze horas
e trinta minutos, nas dependências do Câmpus Goiânia Oeste, situado na Rua
C-198, n. 500, Jardim América, CEP: 74.270-040, Goiânia/GO, deu-se início à
vigésima primeira reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG, com
a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2. Ata da reunião anterior – apreciação e
aprovação; 3. Publicação por demanda institucional – apreciação e aprovação
do Regulamento; 4. Tecnia – apreciação de proposta de publicação da revista
em formato apenas digital e criação de editorias por área; 5. Desligamento do
Conselho – apresentação de solicitação da conselheira Mary Lopes Reis; 6.
Encaminhamentos. Estiveram presentes os conselheiros: Écio Naves
Duarte, presidente; Pedro Henrique Pereira de Carvalho, na condição de
secretário substituto; Carlos de Melo e Silva Neto; Fernando dos Reis de
Carvalho; Luiz Marcos Dezaneti; Marcela Ferreira. Participaram da reunião os
servidores da Editora IFG: Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, como
coordenadora do setor, e Cleiton Bispo Rodrigues dos Santos. Justificaram
ausência: Cláudia Azevedo Pereira; Nathália Cordeiro Laurias; Tânia Mara
Vieira Sampaio e Mary Lopes Reis. 1) Informes gerais: a) o presidente do
Conselho Editorial, Écio Naves, abriu a reunião, informando sobre as viagens
que tem feito aos câmpus, com o objetivo de divulgar os trabalhos da PróReitoria de Pesquisa e Pós-Graduação do IFG (PROPPG), entre os quais os
da editora; b) a coordenadora da Editora, professora Vanderleida, informou que
o segundo volume da revista Tecnia foi finalizado e publicado. Informou as
diligências feitas para a publicação da Coleção Artífices: a editora buscou a
autorização dos familiares dos autores para a republicação das obras e fez
tratativas com a EAD para produção de um documentário com os autores e
familiares das obras da coleção; b) a conselheira Marcela informou que foi
elaborado um projeto para captação de recursos financeiros, a ser submetido a
órgãos de fomento, para a produção da Coleção Artífices. Comentou, ainda,
sobre a perspectiva de realizar parcerias com professores da UFG e também
do IFG, por meio da Iniciação Científica, para composição de partes
específicas das obras da referida coleção. 2) Ata da reunião anterior –
apreciação e aprovação. A Ata da 20ª reunião, após ter sido previamente
examinada pelos conselheiros, foi aprovada por unanimidade, sem nenhuma
correção. 3) Publicação por demanda institucional – apreciação e
aprovação do Regulamento. A professora Vanderleida detalhou mudanças no
documento que regulamenta as submissões por demanda institucional,
destacando os seguintes itens: a possibilidade de submissão de monografias
inéditas de caráter acadêmico ou técnico-científico não resultantes de
dissertações e teses, de coletâneas inéditas, de traduções inéditas e de
reedições; o veto de publicação de livros didáticos, livros de partituras, anais de
eventos e relatórios técnicos, bem como de obras que não estejam completas;
a possibilidade de financiamento da publicação, em que o autor possa assumir
o ônus de alguma etapa da produção editorial, como revisão e/ou diagramação,
para garantir a publicação da obra; o formulário de avaliação a ser usado pelos
pareceristas e o cronograma de avaliações. Os conselheiros discordaram do
cronograma de avaliação e apontaram inconsistências na adoção de fluxo
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contínuo com o cronograma estabelecido. Decisão: determinou-se que a
equipe da Editora deveria sanar as inconsistências no texto e reapresentar o
Regulamento na reunião subsequente para apreciação e aprovação. 4) Tecnia
– apreciação de proposta de publicação da revista em formato apenas
digital e criação de editorias por área. A professora Vanderleida informou
que a publicação da Tecnia passará a ser exclusivamente em formato digital,
com a justificativa de que a publicação nesse formato, além de eliminar custos
com impressão, possibilita o acesso imediato à publicação. Informou, ainda,
que, para melhorar os processos de avaliação da Tecnia, a equipe responsável
pela revista decidiu criar editorias por quatro áreas, a saber: Ciências
Humanas, Sociais, Letras e Artes; Ensino e Educação; área de Ciências
Agrárias, Biológicas e da Saúde; Ciências Exatas, da Terra e Engenharias. O
conselheiro Carlos justificou que essa medida foi adotada em razão das
dificuldades encontradas por ele, como um dos editores da revista, em lidar
com avaliadores de múltiplas áreas do conhecimento. Informou ainda que a
submissão da revista tem sido feita por chamada através do sistema, mas que
passará a ser, no próximo volume, por fluxo contínuo. Decisão: aprovou-se a
nova configuração da revista. 5) Desligamento do Conselho – apresentação
de solicitação da conselheira Mary Lopes Reis. A professora Vanderleida
apresentou a carta de renúncia da conselheira Mary Lopes, representante da
área de Saúde. O pedido da conselheira abriu discussão sobre o procedimento
adotado, até então, para composição e recomposição do Conselho. A
professora Vanderleida chamou a atenção para a necessidade de adoção de
práticas mais democráticas de participação dos servidores nas diversas
instâncias decisórias da instituição e levantou questionamento sobre qual
procedimento deveria ser adotado para a recomposição do Conselho. O
presidente Écio Naves propôs a adoção de chamadas públicas para a seleção
do Conselho Editorial. Decisão: a Editora elaborará Chamada Pública para
recomposição do Conselho e submeterá a minuta para apreciação e aprovação
dos conselheiros na próxima reunião. 5) Encaminhamentos. Foi definida pelo
plenário a agenda das próximas reuniões de 2018, nestas datas: 27 de junho,
12 de setembro e 28 de novembro. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a
presente Ata, que, após a sua leitura e aprovação, será assinada por mim,
Pedro Henrique Pereira de Carvalho, secretário substituto pela Portaria 700, de
13 de março de 2018, pelo professor Écio Naves Duarte, presidente, e pelos
demais membros do Conselho Editorial presentes nesta reunião.
_____________________________
______________________________
Ecio Naves Duarte
Pedro Henrique Pereira de Carvalho
(Presidente)
Secretário substituto
Portaria n. 700, de 13 de março de 2018
______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Cláudia Azevedo Pereira

_______________________________
Mary Lopes Reis
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______________________________
Fernando dos Reis de Carvalho

_______________________________
Nathália Cordeiro Laurias

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio
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ATA DA 22ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos dezoito dias do mês de junho do ano de dois mil e dezoito, às quinze
horas, na sala da Editora IFG, situada na Rua C-198, n° 500, jardim América,
CEP: 74.270-040, Goiânia/GO, deu-se início à vigésima segunda reunião
ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG, em segunda chamada, com a
seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2. Ata da reunião anterior – apreciação e
aprovação; 3. Regulamento de Publicação por Demanda Institucional –
apreciação e aprovação de nova redação; 4. Chamada pública para
composição do Conselho – apreciação e aprovação da minuta; 5. Regimento
da Editora IFG – apreciação e aprovação da minuta; 6. Proposta de Publicação
por Demanda Institucional (obra: Tomateiro, abelhas e agrotóxico) – apreciação
de proposta e de pareceres da Editora e de conselheiro da área; 7.
Encaminhamentos. Estiveram presentes os conselheiros: Vanderleida Rosa
de Freitas e Queiroz, na condição de presidente; os conselheiros: Carlos de
Melo e Silva Neto; Fernando dos Reis de Carvalho; Luiz Marcos Dezaneti;
Tânia Mara Vieira Sampaio. A conselheira Cláudia Azevedo Pereira, por
decisão colegiada dos membros do conselho, participou da reunião por
webconferência. Participaram também da reunião os servidores da Editora IFG:
Cleiton Bispo Rodrigues dos Santos, Olliver Robson Mariano Rosa e Pedro
Henrique Pereira de Carvalho; e, como convidado, o diretor de pesquisa e pósgraduação, Samir Youssif Wehbi Arab. Justificaram ausência: Écio Naves
Duarte; Marcela Ferreira Matos. 1) Informes gerais: a) a professora
Vanderleida deu início à reunião, justificando a ausência do presidente titular,
Écio Naves Duarte, a qual se deu em razão da necessidade da presença dele
na reunião do Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão (CONEPEX) ocorrida
na mesma data e horário; b) em seguida, informou que a professora e
conselheira Tânia Mara Vieira Sampaio fora designada pela Editora para a
função de editoria-chefe da revista Tecnia, visando à descentralização dos
processos de recepção de submissões, de avaliação dos originais e de
editoração da revista; c) na sequência, dado o atraso do início da reunião e
diante da impossibilidade de esgotamento da pauta, propôs a alteração da
ordem dos itens da pauta, priorizando a discussão do item 6 (Proposta de
Publicação por Demanda Institucional da obra: Tomateiro, abelhas e agrotóxico
– apreciação de proposta e de pareceres da Editora e de conselheiro da área)
e do item 3 (Regulamento de Publicação por Demanda Institucional –
apreciação e aprovação de nova redação). Com a anuência dos conselheiros,
passou à apresentação da pauta. 2) Apreciação e aprovação da Ata da
reunião anterior. A Ata da 21ª reunião, após ter sido previamente examinada
pelos conselheiros, foi aprovada por unanimidade, sem nenhuma correção. 3)
Proposta de Publicação por Demanda Institucional (obra: Tomateiro,
abelhas e agrotóxico) – apreciação de proposta e de pareceres da Editora
e de conselheiro da área. A presidente Vanderleida solicitou que o
conselheiro Carlos de Melo, proponente da proposta de publicação da obra
“Tomateiro, abelhas e agrotóxico”, se ausentasse da sala para que o conselho
apreciasse os pareceres e deliberasse sobre o resultado da demanda. A
presidente apresentou o parecer técnico e de viabilidade emitido pela Editora,
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informando que o proponente, no e-mail encaminhado à Editora, solicitou
publicação em formato digital (E-book) e informou que as etapas de
preparação, revisão e diagramação serão assumidas pelos autores. Em
seguida, o conselheiro Fernando Reis apresentou o parecer de área. Ambos os
pareceres foram favoráveis, com a ressalva de que as recomendações
constantes deles sejam atendidas. Decisão: a proposta foi aprovada, com a
ratificação de que as adequações exigidas nos pareceres sejam feitas pelos
autores e referendadas pela editora e pelo parecerista de área. 4)
Regulamento de Publicação por Demanda Institucional – apreciação e
aprovação de nova redação. A professora Vanderleida apresentou as
mudanças na redação do documento que regulamenta as submissões por
demanda institucional, destacando o item 5.1.1, que trata da formatação dos
trabalhos, no qual se lê: “As propostas que demandarem uso de gráficos e
equações complexas poderão apresentar, excepcionalmente, arquivos
exportados do programa LaTeX nos formatos .TEX e .BIB, além de um arquivo
PDF com a obra completa”. Após discussões e ponderações, o conselho
sugeriu que fosse modificada a redação do item 1.3, que trata das linhas
editoriais deste regulamento, para incluir na linha “Coletâneas” as conferências
e palestras. Decisão: a Editora deverá fazer as alterações sugeridas no
Regulamento e disponibilizá-lo, em seguida, na página da Editora. 5.
Encaminhamentos. Com o esgotamento do tempo, as pautas 4 (Chamada
pública para composição do Conselho – apreciação e aprovação da minuta) e 5
(Regimento da Editora IFG – apreciação e aprovação da minuta) foram
suspensas e a reunião prosseguiu para o encerramento. Considerando a
natureza dos documentos; a ausência do presidente; a necessidade de
conhecimento do teor deles para análise e deliberação; o encerramento de
mandato de três conselheiros; foi sugerido que se buscasse viabilizar a
prorrogação do mandato dos atuais conselheiros, em vista dos seguintes
entendimentos: i) a elaboração das alterações no Regimento é necessária e
que, para ser célere, exige, por parte de quem as elaborará, apreciará e
aprovará, conhecimento do funcionamento da Editora e dos processos que ela
desenvolve; ii) tal conhecimento não pode ser exigido de recém-ingressados no
Conselho. Portanto, compreende-se ser de bom senso manter a composição
atual do Conselho até a aprovação das alterações do Regimento pelo
Conselho Superior. Os presentes, consultados sobre o interesse na
prorrogação, manifestaram interesse em permanecer até a aprovação dos
documentos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que, após
a sua leitura e aprovação, será assinada por mim, Cleiton Bispo Rodrigues dos
Santos, secretário designado pela presidenta substituta, professora
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, e pelos demais membros do Conselho
Editorial presentes nesta reunião.

_____________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Presidente)

______________________________
Cleiton Bispo Rodrigues dos Santos
(Secretário substituto)
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______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio

__________________________
Cláudia Azevedo Pereira
______________________________
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ATA DA 23ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG

Aos três dias do mês de agosto do ano de dois mil e dezoito, às 14 horas, na
sala da Editora IFG, situada na Rua C-198, n. 500, Jardim América,
Goiânia/GO, deu-se início à vigésima terceira reunião ordinária do Conselho
Editorial da Editora IFG, com a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2. Ata da
reunião anterior – apreciação e aprovação; 3. Edital Atheneus
002/2018/PROPPG – análise dos pareceres dos recursos e homologação do
resultado dos recursos; 4. Conselho Editorial – definição da prorrogação dos
mandatos; 5. Chamada para recomposição do Conselho – apreciação do
memorando circular da PROPPG para os diretores; 6. Encaminhamentos.
Estiveram presentes os conselheiros: Écio Naves Duarte; Fernando dos
Reis de Carvalho; Tânia Mara Vieira Sampaio; Cláudia Azevedo Pereira;
Marcela Ferreira Matos e Pedro Henrique Pereira de Carvalho, substituto da
conselheira Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz conforme Portaria n.
1.759/2018. Também participaram da reunião os servidores da Editora IFG
Cleiton Bispo Rodrigues dos Santos e Olliver Robson Mariano Rosa.
Justificaram ausência: Carlos de Melo e Silva Neto e Luiz Marcos Dezaneti.
1) Informes gerais: iniciada a reunião pelo presidente do Conselho, Écio
Naves Duarte, passou-se ao primeiro item da pauta. O presidente informou o
lançamento de editais da Financiadora de Estudos e Projetos (Finep) com
possibilidades para pesquisadores do IFG em cinco linhas de conhecimento;
mencionou ainda o processo e o resultado do Programa Institucional de Bolsas
de Iniciação Científica (Pibic). Encerrando seus informes, propôs a inclusão de
um item na pauta: a formalização do desligamento da conselheira Nathalia
Cordeiro Laurias do Conselho Editorial. A proposta foi acatada pelos
conselheiros, passando o item a ocupar a posição 4 na lista de pauta, pois foi
consensual que a definição das vagas não ocupadas seria fundamental para as
discussões dos itens de pauta subsequentes. Em seguida, o servidor Olliver
apresentou as ações recentes da Editora IFG, destacando a finalização dos
trabalhos do primeiro número da revista Tecnia, a expectativa quanto aos
resultados da submissão de projeto ao Fundo Estadual de Arte e Cultura para a
produção do documentário “Primeiras Impressões” e do edital do projeto de
extensão “Viva o Livro”. A conselheira Marcela, na sequência, mencionou a
aprovação de um projeto de Iniciação Científica de título homônimo ao
documentário, que será desenvolvido voluntariamente por alunas do curso de
Letras do IFG/Câmpus Goiânia. Encerrando os informes, a conselheira Tânia
destacou a importância da publicação de artigos internacionais para a boa
avaliação da revista e solicitou a contribuição dos conselheiros para contatarem
profissionais de universidades estrangeiras que possam contribuir com
publicações. 2) Apreciação e aprovação da Ata da reunião anterior. A Ata
da 22ª reunião, após ter sido previamente examinada pelos conselheiros, foi
aprovada por unanimidade, sem nenhuma correção. 3) Edital Atheneus
002/2018/PROPPG – análise dos pareceres dos recursos e homologação
do resultado dos recursos. O servidor Olliver relatou o processo de análise
dos recursos contra a homologação das submissões. Informou que foram
desclassificados seis trabalhos por inconsistência da documentação, dos quais
entraram com recursos os autores de apenas quatro proposições: Heroi
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imigrante, não homologado por identificação indireta; Educação estética,
música e formação humana: contradições da cultura à luz da teoria adorniana,
não homologado por falta de arquivo digital nos formatos indicados no edital; A
representação midiática-institucional dos movimentos sociais na Folha de S.
Paulo, por falta dos currículos digitais; Estudo e implementação computacional
de técnicas de conexão e anti-ilhamento aplicadas ao gerador a relutância
variável conectado à rede elétrica trifásica, não homologado por identificação
direta da autoria no arquivo digital. Lidos os pareceres, a conselheira Tânia
sugeriu a supressão dos dizeres “comprometer a legalidade nos pareceres”,
por efeito de redundância. Decisão: O Conselho decidiu pelo indeferimento
dos recursos por não apresentarem elementos que justifiquem o não
atendimento às exigências previstas em Edital, com acolhimento da sugestão
da Conselheira Tânia. 4) Formalização do desligamento da conselheira
Nathalia Cordeiro Laurias do Conselho Editorial. Após exposição, pelo
servidor Olliver, das condições em que se deu o pedido de desligamento do
Conselho Editorial pela conselheira Nathália, que expressou sua vontade de
não ser reconduzida para o segundo mandato em e-mail encaminhado à
Editora, os conselheiros anuíram ao desligamento da referida conselheira do
Conselho Editorial. 5) Conselho Editorial – definição da prorrogação dos
mandatos. O presidente Écio esclareceu que, para garantir a legitimidade da
prorrogação dos mandatos, foi feita consulta à procuradoria do IFG, que
afirmou ser possível prorrogação de mandatos, desde que ocorresse antes de
findado o mandato vigente dos conselheiros, com a recomendação de que o
prazo não se estendesse até 2019. Esclareceu, ainda, que, com essa consulta,
pretendeu-se garantir a recomposição do conselho Editorial, respeitando-se as
normas do IFG quanto aos dispositivos regimentais de seus órgãos. Decisão:
após discussão, o conselho definiu que o mandato dos conselheiros Écio
Naves Duarte, Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, Carlos de Melo e Silva
Neto, Claudia Azevedo Pereira, Fernando dos Reis de Carvalho, Luiz Marcos
Dezaneti, Marcela Ferreira Matos, Tânia Mara Vieira Sampaio fosse prorrogado
até o último dia do mês de dezembro. 6. Chamada para recomposição do
Conselho – apreciação do memorando-circular da PROPPG para os
diretores. Na apreciação da minuta do memorando a ser encaminhado aos
diretores dos câmpus solicitando indicações de nomes de todas as áreas para
a composição do Conselho Editorial, foi sugerido que, na redação do
memorando, fosse prevista a figura do suplente de conselheiro nos moldes do
que é praticado em outros fóruns da instituição, o que não foi acatado por não
haver previsão de suplência no Regimento da Editora IFG. Foi proposto
também que fosse solicitada a recondução dos conselheiros que finalizariam
seu primeiro mandato no dia dezessete de agosto de 2018: Carlos de Melo e
Silva Neto, Fernando dos Reis de Carvalho e Tânia Mara Vieira Sampaio, o
que foi aceito pelo colegiado considerando que não há nenhuma explicitação
quanto ao procedimento de recondução no Regimento. Solicitou-se, por fim,
que o memorando-circular requeresse indicações para todas as áreas, mas
explicitasse que seria formada uma lista de nomes daqueles que, apesar de
não serem nomeados para o Conselho neste momento, poderiam
eventualmente integrá-lo. Decisão: o Conselho decidiu que o documento seria
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alterado pela equipe da Editora e encaminhado por e-mail a todos para
definição da redação final e que, feitas as adequações, o memorando seria
enviado aos diretores pelo presidente do Conselho no tempo regulamentar. 7.
Encaminhamentos: o conselho definiu data e pauta para a próxima reunião
ordinária, marcada, então, para o período das nove às dezessete horas do dia
onze de setembro de 2018, para apreciação e aprovação das alterações do
Regimento da Editora. Para essa reunião, os conselheiros se comprometeram
encaminhar por e-mail as sugestões de emendas na minuta do Regimento.
Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata, que, após a sua leitura
e aprovação, será assinada por mim, Pedro Henrique Pereira de Carvalho,
secretário substituto, e pelos demais membros do Conselho Editorial presentes
nesta reunião.

_____________________________
______________________________
Écio Naves Duarte
Pedro Henrique Pereira de Carvalho
(Presidente)
(Secretário substituto | Portaria n. 1.759/2018)
______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio

______________________________
______________________________
Cláudia Azevedo Pereira
Fernando dos Reis de Carvalho
______________________________
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Aos onze dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezoito, às nove horas,
na sala da Editora IFG, situada na Rua C-198, n. 500, Jardim América, CEP
74.270-040, Goiânia/GO, deu-se início à vigésima quarta reunião ordinária do
Conselho Editorial da Editora IFG, com a seguinte pauta: 1. Informes gerais; 2.
Ata da reunião anterior – apreciação e aprovação; 3. Regimento – apreciação e
aprovação da minuta; 4. Encaminhamentos. Estiveram presentes os
conselheiros: Fernando dos Reis de Carvalho, Tânia Mara Vieira Sampaio,
Cláudia Azevedo Pereira, Marcela Ferreira Matos, Carlos de Melo e Silva Neto,
Luiz Marcos Dezaneti e Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz. Participaram da
reunião os servidores da Editora IFG: os servidores Olliver Robson Mariano Rosa
e Pedro Henrique Pereira de Carvalho e o diretor de Pesquisa e Inovação,
professor Samir Youssif Wehbi Arabi, em representação ao Pró-Reitor de
Pesquisa e Pós-Graduação, professor Écio Naves Duarte. Esteve ausente: Écio
Naves Duarte. 1. Informes. A professora Vanderleida, na condição de
presidente substituta do Conselho, após os cumprimentos, deu início à reunião
com o primeiro item da pauta, informando que a ausência do professor Écio
Naves Duarte se deveu ao fato da participação dele no Congresso da Reditec,
ocorrido nesta data em Vitória/ES. Em seguida, indicou a conselheira Tânia para
assumir a condição de secretária substituta desta reunião. Não havendo
informes pelos conselheiros, passou ao segundo item da pauta. 2. Apreciação
e aprovação da Ata da reunião anterior. A Ata da 23ª reunião, após ter sido
previamente examinada pelos conselheiros, foi aprovada por unanimidade, sem
nenhuma correção. 3. Apreciação e aprovação das alterações do Regimento
Interno da Editora IFG. Em seguida, a presidente passou a contextualizar a
proposição das alterações do Regimento da Editora IFG, lembrando que as
alterações se fizeram necessárias para adequação do regimento à dinâmica que
se seguiu no processo de consolidação da Editora. Informou que a redação da
minuta das alterações foi antecedida de uma ampla pesquisa de regimentos de
editoras de toda a rede federal e de algumas universidades, com base nos quais
a equipe da Editora elaborou as alterações do Regimento em análise. Lembrou
ainda que a minuta das alterações foi disponibilizada previamente aos
conselheiros para leitura, análise e sugestões, conforme deliberação da última
reunião, em que os conselheiros se comprometeram a encaminhar por e-mail as
sugestões de emendas na minuta do Regimento. Após a explanação, seguiu-se
a apreciação da minuta apresentada, com foco nas alterações propostas pelos
conselheiros as quais demandavam discussão. Proposta 1 (um): sobre a
presidência do conselho: mudança da presidência do Conselho Editorial,
atualmente desempenhada pelo Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação, para
a coordenação da Editora, em vista da natureza do Conselho, cujas atribuições
vinculam-se diretamente ao trabalho editorial desenvolvido no âmbito da Editora.
Decisão: os conselheiros acataram a proposta unanimemente. Proposta 2
(dois): sobre a composição e atribuições do Conselho: Primeiro ponto:
realização de chamada pública no âmbito do IFG e inclusão da figura do
suplente, a exemplo do que acontece em outros Conselhos da instituição. A
Conselheira Marcela pontuou sobre a necessidade de clareza na definição da
atuação dos suplentes no regimento interno da Editora IFG. Salientou que se
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deve estabelecer se os suplentes participarão de reuniões em caso de ausência
do titular ou apenas em casos de vacância. O conselheiro Carlos propôs que
sejam previstas as duas possibilidades. O professor Samir lembrou que essa
definição deve considerar a disponibilidade de recursos financeiros para
pagamento de diárias. A conselheira Marcela assinalou que poderia haver
dificuldades práticas da participação ocasional do suplente que não teria
conhecimento das discussões já realizadas. O conselheiro Fernando apontou
que, no Conselho Superior, a secretaria faz a convocação com dez dias de
antecedência e, em caso de ausência do titular, convoca o suplente. O
conselheiro Dezaneti salientou a importância de garantir um calendário de
reuniões. A conselheira Tânia ponderou sobre a necessidade de observar o
prazo de convocação do suplente para a adequação de suas atividades no
câmpus. O conselheiro Dezaneti ponderou, ainda, sobre a importância de tornar
claros os papéis dos titulares e dos suplentes. Decisão: o Conselho definiu que,
tomados todos os cuidados apresentados, o suplente deverá ser convocado em
situações de impedimento do titular, com a prévia notificação das tarefas do
Conselho para a referida reunião. Segundo ponto: exigência de titularidade de
doutor para o conselheiro. O conselheiro Carlos pontuou a dificuldade de atender
à exigência de doutorado em todas as áreas para o Conselho Editorial no IFG.
A conselheira Tânia sugeriu que a exigência de titulação de doutorado fosse
antecedida pela palavra “preferencialmente”. Decisão: a sugestão da
conselheira Tânia foi acatada na redação do Regimento por unanimidade do
colegiado. Terceiro ponto: participação de representantes de todas as próreitorias no Conselho Editorial. O conselheiro Fernando problematizou a
necessidade de representante das pró-reitorias, em vista da questão da
titularidade. Problematizou, ainda, o número de representantes no Conselho, o
que poderia dificultar a logística das reuniões. A conselheira Tânia ponderou que
a participação do pró-reitor de pesquisa como membro do Conselho causaria um
desajuste hierárquico, visto que seria coordenado por quem a ele é subordinado.
Defendeu que a coordenação da Editora já cumpre um papel representativo da
pró-reitoria à qual se vincula. Decisão: após a discussão do ponto, os
conselheiros decidiram que a participação dos representantes de pró-reitorias e
de bibliotecas ocorreria mediante convite, quando fosse necessário. Quarto
ponto: sobre a recondução e exercício dos mandatos. A conselheira Marcela
indagou sobre o trâmite para recondução. A conselheira Cláudia destacou a
necessidade de que, na recomposição do Conselho, sejam tomadas medidas
para que não sejam substituídos os representantes de todas as áreas no mesmo
momento. O servidor Olliver afirmou a importância de definição formal para
desligamento do Conselho, quando for do interesse do conselheiro. Nesse caso,
o suplente assumirá a vaga e completará o mandato original, podendo ser
reconduzido após esse período. Decisão: após ponderações, o Conselho
decidiu que será permitida uma recondução automática por igual período do
conselheiro que cumpriu o primeiro mandato e que sejam acatadas as condições
de substituição pelo suplente quando houver vacância. Quinto ponto: sobre a
contabilização da carga horária para o exercício do mandato. A conselheira
Tânia sugeriu suprimir o número de horas e deixar apenas a indicação de que o
exercício da função de conselheiro do Conselho Editorial será considerado como
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atividade de representação, devendo ser contabilizada em sua carga horária de
trabalho. Decisão: os conselheiros aprovaram a sugestão da conselheira Tânia.
Sexto ponto: sobre as reuniões. A professora Vanderleida colocou em
discussão a possibilidade de participação das reuniões por videoconferência ou
outra tecnologia similar, em caráter excepcional, nos casos em que a presença
do conselheiro se fizer necessária e dificultada por alguma razão justificada.
Decisão: os conselheiros aprovaram a adoção desse expediente em caráter
excepcional. Proposta 3 (três): sobre a composição e atuação do conselho
científico. A professora Vanderleida apresentou a alteração proposta: definição
de tempo de mandato para o conselheiro científico e possibilidade de alterar a
composição a qualquer tempo. Decisão: a proposta de alteração foi aprovada
unanimemente. Proposta 4 (quatro): sobre a livraria acadêmica. A conselheira
Tânia sugeriu a supressão da menção à livraria pelo fato de ela ainda não existir.
A professora Vanderleida ponderou sobre a pertinência de prevê-la no
Regimento, com as atribuições que caberão a ela quando de sua constituição,
uma vez que nos regimentos analisados a livraria compõe a estrutura das
editoras. Decisão: manter a menção no Regimento. Encerradas as discussões
das alterações destacadas, a professora Vanderleida indagou se havia mais
alguma alteração que deveria ser discutida, ao que todos responderam
negativamente. Indagados se, feitas as adequações, o Regimento poderia ser
encaminhado para apreciação e aprovação pelas instâncias superiores, os
conselheiros anuíram unanimemente. 4. Encaminhamentos. Decidiu-se enviar
o regimento com as alterações aprovadas pelo Conselho Editorial para
apreciação da Câmara de Pesquisa, do Conselho de Ensino, Pesquisa e
Extensão e, posteriormente, do Conselho Superior. Nada mais havendo a tratar,
foi lavrada a presente Ata, que, após a sua leitura e aprovação, será assinada
por mim, Tânia Mara Vieira Sampaio, secretária substituta, e pelos demais
membros do Conselho Editorial presentes nesta reunião.

_____________________________
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz
(Presidente substituta)

______________________________
Tânia Mara Vieira Sampaio
(Secretária substituta)

______________________________
Carlos de Melo e Silva Neto

______________________________
Marcela Ferreira Matos

______________________________
Luiz Marcos Dezaneti

_______________________________
Fernando dos Reis de Carvalho

______________________________

_______________________________

Cláudia Azevedo Pereira

Samir Youssif Wehbi Arabi
(Representante do Pró-Reitor)

_____________________________
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