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ATA DA 13ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG 1 
Aos quatro dias do mês de abril de dois mil e dezesseis, às catorze horas e dez 2 
minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Rua Assis Chateaubriand, 3 
n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO, deu-se início à décima 4 
terceira reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG, com a seguinte 5 
pauta: 1) informes gerais; 2) apreciação e aprovação da ata anterior; 3) 6 
apresentação das orientações para submissão de projetos de publicação de 7 
fluxo contínuo; 4) apresentação da proposta de evento do lançamento da 8 
coleção acadêmica e do 1º Encontro Nacional de Editores; 5) relatório de 9 
atividades dos editores da Tecnia; 6) apresentação da proposta de publicação 10 
de livro estrangeiro em parceria com editora inglesa; 7) encaminhamentos. 11 
Estiveram presentes os conselheiros: Ruberley Rodrigues de Souza, 12 
presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária; Cláudia 13 
Azevedo Pereira; Erika Regina leal de Freitas Bessa; Marcela Ferreira; Marina 14 
Kanthack Paccini Razzé; Murilo Ferreira Paranhos; Luiz Marcos Dezaneti; 15 
Simone Silva Machado; e os servidores da Editora IFG: Olliver Robson Mariano 16 
Rosa e Kepler Benchimol Ferreira. Justificou ausência a conselheira Luciene 17 
Lima de Assis Pires. 1) O presidente do Conselho iniciou a reunião 18 
franqueando a palavra para algum informe. Na ocasião, o servidor Olliver 19 
apresentou as capas dos livros da coleção institucional e do livro feito em 20 
parceria com a Proex/IFG. Não havendo outras manifestações para informes, o 21 
presidente passou ao segundo item de pauta. 2) Tendo a Ata da 12ª Reunião 22 
do Conselho Editorial sido encaminhada por e-mail aos conselheiros, o 23 
presidente abriu espaço para alguma observação. O conselheiro Luiz Dezaneti 24 
sugeriu as seguintes correções: na linha 4, substituição de 11ª para 12ª 25 
reunião; na linha 14, alteração de “orientação” para “orientações”; indicação de 26 
numeração do item de pauta “encaminhamentos”; acréscimo da palavra “área” 27 
na linha 131. Feitas as correções apresentadas pelo conselheiro Luiz, o 28 
presidente submeteu a Ata à aprovação. Sem mais considerações por parte 29 
dos conselheiros, o presidente declarou a Ata aprovada por unanimidade. 3) A 30 
seguir, passou a palavra ao servidor Olliver, incumbido de apresentar a 31 
proposta de Orientações para Submissão de Projetos de Publicação de Fluxo 32 
Contínuo e a proposta de evento do lançamento da coleção acadêmica e do 1º 33 
Encontro Nacional de Editores. O servidor explicou que a primeira proposta 34 
incorporou todas as decisões tomadas na reunião anterior a esse respeito, 35 
pontuando que as propostas de publicação de fluxo contínuo referem-se a 36 
projetos de obras de natureza diversa a de livros resultantes de dissertações e 37 
teses, os quais poderão ser submetidos a qualquer tempo de acordo com as 38 
orientações editoriais. O servidor Olliver esclareceu que, após avaliação 39 
técnica da equipe da Editora, esses projetos serão encaminhados ao Conselho 40 
Editorial para aprovação e homologação. O presidente lembrou que, até então, 41 
as obras foram selecionadas mediante edital e ressaltou que a proposta faz a 42 
separação de livros resultantes de dissertação e tese dos de outra natureza. O 43 
servidor Olliver justificou a elaboração da proposta e explicou o procedimento 44 
de submissão, projetando o regulamento em tela. A conselheira Marcela 45 
indagou a razão de não se publicarem livros literários. O presidente respondeu 46 
que essa restrição se deve ao fato de a editora não ter as condições materiais 47 
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e técnicas para arcar com a demanda. O servidor Olliver acrescentou que essa 48 
restrição é temporária e explicou que, tão logo as condições sejam dadas, 49 
poderão ser feitas publicações de natureza literária e outras. O conselheiro Luiz 50 
Dezaneti questionou a necessidade das cópias físicas dos documentos que 51 
deverão ser entregues pelos proponentes à editora, em conformidade com o 52 
item 4.3 das Orientações. O servidor Olliver explicou que os documentos 53 
impressos servem para registro do processo, mas que há uma expectativa de 54 
que, posteriormente, a submissão seja toda eletrônica por meio de um sistema 55 
específico. Após considerações, os conselheiros propuseram acrescentar a 56 
possibilidade de entrega em pen drive. Ademais, sugeriram alterar a redação 57 
do item 5.1, de modo que os dois anexos fossem reduzidos a um só, reunindo 58 
em um único formulário os dados do proponente e os dados da proposta. A 59 
conselheira Claúdia questionou sobre os critérios de avaliação e opinou que 60 
esses critérios deveriam ser conhecidos pelos proponentes. O presidente 61 
explicou que os critérios são os que constam da proposta, mas que a decisão 62 
final será dada pelo Conselho após análise do parecer técnico. As conselheiras 63 
Marina e Cláudia questionaram se os prazos de publicação seguiriam a ordem 64 
de submissão e se haveria uma garantia ao autor dos prazos de publicação. O 65 
presidente explicou que o fluxo contínuo diz respeito à submissão e não à 66 
publicação e esclareceu que a data de publicação de cada obra ficará 67 
condicionada à complexidade da obra. O servidor Olliver aproveitou para 68 
explicar que o cronograma pode sofrer alterações por razões diversas e 69 
exemplificou que, no caso do último cronograma, houve a necessidade de 70 
modificação em razão de demanda para antecipação da publicação do livro de 71 
autoria de Gizele Parreira sobre Martin Buber. Após a exposição da proposta 72 
das Orientações, o presidente a submeteu à apreciação dos conselheiros. 73 
Obtendo voto favorável de todos os conselheiros, a proposta foi aprovada por 74 
unanimidade. 4) Ainda com a palavra, o servidor Olliver apresentou a proposta 75 
de evento a ser realizado em junho, por ocasião do aniversário da Editora, o 1º 76 
Encontro Nacional de Editores, com a inclusão do lançamento da coleção 77 
institucional, além de minicursos, mesas-redondas e atividades artísticas. O 78 
servidor Olliver informou que a ideia de realizar um evento com editores havia 79 
sido aventada na reunião anterior e informou que os contatos com os editores 80 
estavam sendo feitos e que havia bastantes adesões. Em seguida, o servidor 81 
apresentou a programação preliminar do evento. Após a exposição, o 82 
presidente franqueou a palavra para apresentação de comentários, dúvidas ou 83 
sugestões. O conselheiro Murilo questionou sobre os nomes dos ministrantes 84 
dos minicursos. O servidor Olliver respondeu que os ministrantes estavam 85 
sendo consultados sobre possibilidade de participação e que a definição de 86 
nomes só seria concluída posteriormente. O servidor lembrou então que havia 87 
sido proposto que a reunião ordinária do conselho editorial fosse feita durante o 88 
evento e questionou se poderia ser confirmada na programação. O presidente 89 
sugeriu que a reunião fosse adiada para o dia 29 de junho, quarta-feira, à 90 
tarde, a fim de que se pudesse ter elementos para avaliação do evento, 91 
sugestão acatada pelos conselheiros. O servidor Olliver afirmou que seria 92 
muito importante a presença dos conselheiros no lançamento da coleção e na 93 
reunião dos editores. Não havendo mais considerações, o presidente passou a 94 
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explanar o item 5 da pauta. 5) O presidente explicou as dificuldades que 95 
atrasaram o processo de produção da revista Tecnia e informou que 96 
providências tinham sido tomadas para dar celeridade às ações. Em seguida, 97 
passou a expor as ações que já tinham sido desenvolvidas pelos editores e 98 
pela equipe da editora e apresentou a página eletrônica da revista. Na 99 
sequência, explicou como foi feita a composição do Conselho Científico e, após 100 
informar que a área de saúde ainda necessitava de integrantes, pediu aos 101 
conselheiros para indicar outros nomes. Depois, apresentou em tela o relatório 102 
das atividades desenvolvidas pelos editores. O presidente ponderou que a 103 
participação do conselheiro Murilo seria muito importante na produção do 104 
primeiro volume de relançamento da revista e solicitou que ele se incumbisse 105 
da elaboração do artigo de resgate histórico e que fizesse os contatos 106 
necessários para isso. Em tempo, o conselheiro Murilo comunicou o 107 
falecimento de seu pai, prof. Osvaldo, e solicitou à editora que pensasse a 108 
possibilidade de produzir uma obra que pudesse resgatar a história da 109 
instituição pela narrativa dos servidores que participaram da construção do 110 
instituto e que já não estão mais em atividade. O servidor Olliver e a secretária 111 
da reunião, profa. Vanderleida, endossaram a ideia e sugeriram que se 112 
submetesse ao Conselho Editorial uma proposta de obra com esse caráter. O 113 
presidente sugeriu que se amadurecesse a ideia para submissão da proposta. 114 
6) Dando continuidade, o presidente passou a palavra ao servidor Kepler 115 
Benchimol para apresentar uma proposta de publicação de livro estrangeiro em 116 
parceria com editora inglesa, com tradução para língua portuguesa. O servidor 117 
Kepler apresentou o livro objeto da proposta: Strategic Management, de R. 118 
Edward Freeman. Explicou a importância desse livro para a área de 119 
administração e explanou brevemente sobre o conteúdo da obra. Informou que 120 
o autor foi contatado pelo prof. Eliseu Vieira Machado Jr., docente da UFG, 121 
para verificar se haveria interesse em publicá-lo em língua portuguesa. O 122 
servidor Kepler explanou que, após a manifestação de interesse do autor, 123 
foram feitos contatos com a editora britânica detentora dos direitos de 124 
publicação do livro a fim de conhecer as exigências para estabelecimento de 125 
uma parceria. Segundo o servidor, foi nesse momento que se soube da 126 
necessidade de pagamento pelos direitos autorais. O presidente comentou que 127 
achava importante a proposta de publicação desse livro, mas que existia uma 128 
dificuldade relacionada com o pagamento dos direitos autorais e com a 129 
comercialização. Na sequência, o servidor Kepler afirmou que a contrapartida 130 
da Editora IFG seria cumprir estas etapas: tradução, revisão, diagramação, 131 
impressão e distribuição. Esclareceu ainda que para a distribuição deveria ser 132 
encontrada uma alternativa, pois a editora britânica exige comercialização. O 133 
presidente ponderou as dificuldades para o custeio da produção da obra e para 134 
a comercialização, lembrando que a Editora IFG não tem fins lucrativos. O 135 
servidor Kepler apresentou a estimativa de custos e sugeriu que se fizesse 136 
uma contraproposta. O presidente lembrou que os valores exigiriam licitação 137 
para os serviços que seriam contratados. O servidor defendeu a proposta 138 
alegando a importância do contrato internacional. O presidente orientou que o 139 
servidor kepler fizesse uma proposta, com toda a previsão de custos 140 
demandados, e submetesse o projeto à Editora IFG para emissão de parecer 141 
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técnico ao Conselho. Também sugeriu que se fizesse uma consulta aos demais 142 
interessados para ver se é possível negociar pagamento de direitos autorais de 143 
outra forma, na condição de 10% da tiragem, por exemplo. O conselheiro 144 
Murilo questionou o mérito do livro, ao que o presidente respondeu que o livro 145 
tem importância para uma área específica, mas que poderá levar a editora ao 146 
reconhecimento internacional, pela parceria que se estabelecerá. O conselheiro 147 
Luiz Dezaneti se posicionou, reforçando a necessidade de que o servidor 148 
Kepler e o prof. Eliseu elaborassem uma proposta e submetessem-na à Editora 149 
IFG. Na sequência, o presidente perguntou aos conselheiros se uma 150 
publicação desse livro seria aprovada caso fosse feita nas condições que a 151 
editora pratica. A conselheira Cláudia destacou a importância da parceria pelo 152 
renome da editora inglesa. Logo após, o conselheiro Luiz Dezaneti ressaltou 153 
pontos positivos da possível parceria, mas questionou a relevância da obra. O 154 
presidente argumentou que o conteúdo do livro não devia ser objeto de análise, 155 
mas sim a representatividade da parceria e, em seguida, pôs em votação a 156 
proposta, desde que apresentada em conformidade com as condições da 157 
editora. Não havendo manifestações contrárias, declarou-se a proposta 158 
aprovada por unanimidade. 7) No momento dos encaminhamentos, o 159 
presidente passou a palavra ao servidor Olliver para outro informe da editora. O 160 
servidor informou que, no mês de maio de 2016, em Viçosa/MG, a Editora IFG 161 
apresentaria candidatura para sediar a reunião da Associação Brasileira das 162 
Editoras Universitárias (Abeu) em 2017, com a participação de Roger Chartier 163 
como conferencista. O presidente reforçou que se tratava de uma ideia que 164 
vinha sendo concebida pela equipe da editora e só se concretizaria caso a 165 
candidatura da editora fosse acatada na reunião da ABEU. O servidor Olliver 166 
informou ainda que seriam buscadas parcerias com a Editora PUC Goiás e o 167 
Cegraf/UFG para viabilizar a vinda do conferencista. Com palavras de 168 
apreciação e de agradecimento, o presidente encerrou a reunião às dezessete 169 
horas. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após a sua 170 
leitura e aprovação, será assinada por mim, Vanderleida Rosa de Freitas e 171 
Queiroz, secretária, pelo presidente, Ruberley Rodrigues de Souza, e pelos 172 
demais membros do Conselho Editorial presentes nesta reunião.  173 
 174 
 175 

______________________________   ______________________________ 176 
       Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz   Ruberley Rodrigues de Souza 177 

(Secretária)     (Presidente) 178 
 179 

______________________________  _______________________________ 180 
    Cláudia Azevedo Pereira           Érika Regina Leal de Freitas Bessa 181 

 182 
______________________________  _______________________________ 183 

       Luiz Marcos Dezaneti      Luciene Lima de Assis Pires 184 
 185 

______________________________  _______________________________ 186 
    Murilo Ferreira Paranhos   Marina Kanthack Paccini Razzé 187 

 188 
______________________________  ______________________________ 189 

                    Marcela Ferreira          Simone Silva Machado 190 
 191 
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ATA DA 14ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG 1 
 2 
Aos vinte e nove dias do mês de junho de dois mil e dezesseis, às catorze 3 
horas e dez minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Rua Assis 4 
Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO, realizou-5 
se a décima quarta reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora IFG, com 6 
a seguinte pauta: 1) informes gerais; 2) apreciação e aprovação da ata 7 
anterior; 3) Recomposição do Conselho Editorial; 4) Avaliação de proposta de 8 
publicação em parceria com o Cegraf/UFG; 5) encaminhamentos. Estiveram 9 
presentes os conselheiros: Ruberley Rodrigues de Souza, presidente; 10 
Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária; Cláudia Azevedo Pereira; 11 
Marcela Ferreira; Marina Kanthack Paccini Razzé; Murilo Ferreira Paranhos; 12 
Luciene Lima de Assis Pires; Luiz Marcos Dezaneti e os servidores Pedro 13 
Henrique Pereira de Carvalho e Olliver Robson Mariano Rosa. Justificaram 14 
ausência as conselheiras Simone Machado e Érika Regina Leal de Freitas. 1) 15 
O presidente iniciou a reunião franqueando a palavra para os informes. O 16 
servidor Olliver pediu a palavra para os informes da parte da Editora: informou 17 
que em junho, nos dias 22, 23 e 24, a Editora realizou o primeiro Encontro 18 
Nacional dos Editores da Rede Federal (Enedif), no qual ocorreu o lançamento 19 
da coleção Instituto Federal de Goiás: história, reconfigurações e perspectivas. 20 
Em seguida, o servidor Pedro fez uma apresentação de slides demostrando o 21 
quantitativo de inscritos e participantes e a avaliação do evento pelos 22 
participantes. A profa. Vanderleida avaliou o evento como exitoso e ressaltou a 23 
boa aprovação dos participantes. O presidente parabenizou a equipe pelo 24 
trabalho e repassou os elogios que recebeu de Pró-Reitores, considerado por 25 
eles como excelente ante a avaliação dos participantes de suas instituições. O 26 
servidor Olliver fez a entrega de uma coleção do livro institucional para cada 27 
conselheiro. A conselheira Marina comentou que ficou muito orgulhosa pelo 28 
trabalho que a Editora fez para esse evento, desde a produção gráfica até o 29 
desenvolvimento das atividades propostas. Em seguida, Olliver informou que, 30 
em reunião com um dos diretores da Funape, ele e a profa. Vanderleida 31 
apuraram que seria preciso aguardar o parecer do Ministério da Educação 32 
quanto ao credenciamento da Funape como fundação do IFG para, então, 33 
iniciar as conversações sobre a parceria com a Editora IFG. Informou também 34 
que participou da reunião da Abeu, ocorrida em maio deste ano em Viçosa/MG, 35 
na qual apresentou candidatura do IFG para sediar a próxima reunião da 36 
Associação, mas que infelizmente foi vencida por outra candidatura. Informou 37 
ainda que a participação na reunião foi muito produtiva e que bons contatos 38 
foram feitos. Apreendeu experiências de outras editoras que poderão servir de 39 
referência para a comercialização dos livros, como a da Universidade Federal 40 
de Lavras, que criou um CNPJ filial para a venda de diferentes produtos da 41 
universidade. Após os informes da parte da Editora, o presidente franqueou a 42 
palavra aos presentes e, não havendo outras manifestações, passou ao 43 
segundo item de pauta. 2) O presidente arguiu sobre alguma observação a 44 
respeito da Ata da 13ª Reunião do Conselho Editorial, que tinha sido enviada 45 
previamente aos conselheiros. A conselheira Marcela fez uma correção na 46 
linha 111. Após a retificação na Ata e não havendo mais manifestações, o 47 
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presidente a colocou em votação, que foi aprovada por unanimidade. 3) A 48 
seguir, informou sobre o vencimento do mandato dos atuais conselheiros, 49 
destacando que Murilo Ferreira Paranhos, Marina Kanthack Paccini Razzé, 50 
Luciene Lima de Assis Pires, Simone Machado e Érika Regina Leal de Freitas, 51 
não poderiam continuar no Conselho por já estarem em seu segundo mandato. 52 
Ressaltou que somente os conselheiros Luiz Marcos Dezaneti, Cláudia 53 
Azevedo Pereira e Marcela Ferreira poderiam ser reconduzidos para um 54 
segundo mandato. Informou ainda que já tinham sido tomadas as providências 55 
para recomposição do Conselho, que deveria ocorrer durante o mês de julho, 56 
de modo que a próxima reunião se realizasse já com os novos conselheiros. 57 
Solicitou aos conselheiros Marcela Ferreira, Claudia Azevedo e Luiz Dezaneti 58 
que, caso pretendessem permanecer no Conselho, manifestassem-se ao 59 
diretor-geral de seu câmpus e se colocassem à disposição para a recondução. 60 
Solicitou-lhes ainda que pedissem aos diretores para fazer as indicações até a 61 
data de 30 de junho. Informou que os diretores-gerais dos câmpus Jataí, Goiás, 62 
Valparaíso e Formosa já tinham enviado a indicação e que estava aguardando 63 
o retorno dos demais câmpus. Ao questionamento de Olliver se só poderiam 64 
ser indicados docentes, o presidente respondeu que servidores técnico-65 
administrativos também poderiam ser conselheiros do Conselho Editorial. 4) Na 66 
sequência, o presidente passou a palavra ao servidor Olliver, que apresentou a 67 
proposta de parceria com o Cegraf/UFG para publicação em coedição do livro 68 
Tropas e Boiadas, de Hugo de Carvalho Ramos, em comemoração ao 69 
centenário da obra. Informou que, a princípio, a parceria seria feita com a 70 
Editora PUC, mas que, ao saber que o Cegraf/ UFG iria reeditar a obra, buscou 71 
contato com a direção do órgão, para verificar a possibilidade de parceria. 72 
Assim, reuniram-se com o prof. Antón Corbacho, diretor do Cegraf/UFG, a 73 
profa. Vanderleida e o servidor Olliver no dia 27 do corrente, para discutir sobre 74 
a coedição. As partes acordaram que à Editora IFG caberia realizar a revisão 75 
linguística e a ilustração da obra, e ao Cegraf/UFG, a diagramação e a 76 
impressão em tipografia. Olliver justificou que essa parceria com o Cegraf/UFG 77 
contribuirá muito para ampliar a visibilidade da Editora, dada a importância do 78 
autor goiano no cenário nacional e as características tipográficas da nova 79 
edição, que demandarão um tratamento artístico de alta complexidade, e 80 
ressaltou que a parceria só se firmará após aprovação pelos conselhos 81 
editoriais das respectivas editoras. Em seguida, o presidente franqueou a 82 
palavra aos conselheiros para apreciação. A conselheira Marcela interrogou 83 
sobre os direitos autorais, ao que Olliver respondeu que, por ser uma obra de 84 
domínio público, não há preocupações nesse sentido. O presidente questionou 85 
sobre os custos e prazos, ao que Olliver respondeu que a previsão de 86 
lançamento é maio de 2017 e que não haverá custos para a Editora IFG. Na 87 
sequência, o servidor Olliver distribuiu aos conselheiros o parecer técnico da 88 
Editora IFG sobre a proposta para apreciação. O presidente arguiu os 89 
conselheiros sobre alguma ressalva ou observação e, não havendo, propôs 90 
aprovação da proposta, que foi aprovada por unanimidade. Em tempo, o 91 
servidor Pedro pediu que se incluísse na pauta a proposta do Observatório do 92 
Mundo do Trabalho de que a Editora assumisse a chancela da revista que já é 93 
produzida por servidores do setor. O presidente propôs a inserção de pauta, o 94 
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que foi aprovado por unanimidade. O servidor Pedro informou então que a 95 
produção da revista continuará a cargo do Observatório e que à Editora caberá 96 
diagramar, colocar o selo e abrigar a publicação no portal de periódicos. O 97 
presidente questionou como a Editora se posicionará ante as demandas das 98 
outras revistas do IFG, diante do volume de trabalho já existente, e lembrou 99 
que já houve solicitação semelhante que fora negada sob a alegação de não 100 
ser possível cuidar da qualidade da produção. O conselheiro Murilo ponderou 101 
que o Conselho deveria avaliar cada pedido a seu tempo e que julgava 102 
importante estudar a proposta. O presidente apontou que a aprovação poderia 103 
configurar privilégio por não haver possibilidade de atendimento a todas as 104 
demandas existentes. O conselheiro Luiz Dezaneti questionou os critérios para 105 
avaliar cada caso e o presidente indagou qual a relevância da produção da 106 
revista pela Editora. A conselheira Luciene interrogou se não seria o caso de a 107 
Editora agregar todas as revistas em um portal de periódicos da instituição. O 108 
presidente informou que esse portal já existe e está vinculado à Coordenação 109 
Geral de Bibliotecas. Informou ainda que a revista do Observatório inclusive já 110 
está migrando para esse portal. O servidor Pedro argumentou que o trabalho 111 
da diagramação só demandaria tempo e trabalho na primeira edição, porque as 112 
demais seguiriam o mesmo layout. O presidente ressaltou que a Editora só 113 
possui um periódico, a Tecnia, cuja escolha se deu em razão da relevância 114 
histórica da publicação, e ponderou que assumir mais trabalho neste momento 115 
é temerário para a Editora. O conselheiro Murilo sugeriu que se elaborassem 116 
critérios para avaliar propostas dessa natureza. O presidente propôs que se 117 
negasse a proposta até que esteja definida a política de periódicos da 118 
instituição. Aproveitando o ensejo, informou que a submissão de artigos para a 119 
Tecnia tinha sido mais do que satisfatória, totalizando quarenta propostas até 120 
aquele momento. Retomando a pauta, franqueou a palavra para considerações 121 
dos conselheiros. A conselheira Cláudia questionou se, mediante o aumento de 122 
demanda de publicações, haveria a possibilidade de contratação de mais 123 
servidores para a Editora. O presidente informou que essa possibilidade está 124 
fora de discussão no momento, pois não há previsão de contratação de 125 
pessoal para a reitoria. Informou que, no caso da Editora, a medida adotada foi 126 
contratar serviços de revisão, o que ainda tem sido possível por pagamento 127 
mediante encargos de cursos e concursos. O conselheiro Dezaneti questionou 128 
sobre a garantia de continuidade da revista diante dessa situação, ao que o 129 
presidente informou que a responsabilidade pela manutenção da revista é da 130 
Editora e que, por essa razão, é temerário a ela assumir novos trabalhos. O 131 
conselheiro Murilo lembrou que as demandas vão surgir, principalmente, após 132 
o Enedif. O servidor Olliver argumentou que a instituição deve conduzir a 133 
criação de uma política de periódicos para as revistas que já existem, por meio 134 
de comissão específica, e que essa política deveria visar à criação das 135 
condições para o trabalho dos editores. O presidente propôs que a proposta 136 
fosse retomada noutra ocasião, após a elaboração de critérios para avaliação 137 
de propostas de periódicos, a ser conduzida pela Editora, ressalvando que o 138 
papel fundamental da Editora é publicar livros e não revistas. O servidor Pedro 139 
argumentou que a Editora já alcançou o teto de sua capacidade de livros, mas 140 
que a produção de periódicos não sobrecarregaria o trabalho cotidiano, uma 141 
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vez que só demandaria a criação do primeiro projeto gráfico, considerando que 142 
o trabalho do programador tem uma sazonalidade controlável. O servidor 143 
Olliver reforçou a necessidade de uma política de produção de periódicos em 144 
que se preveja o papel da Editora nessa tarefa. O presidente propôs, então, 145 
que a Editora elabore uma proposta demonstrando a possibilidade e o 146 
interesse para assumir a publicação da revista do Observatório e explicitando 147 
critérios que possam ser aplicáveis a todos os interessados no mesmo serviço. 148 
Solicitou que a Editora informe os proponentes sobre a decisão e lhes peça 149 
que aguardem habilitação da Editora para publicação de periódicos. Arguiu os 150 
conselheiros sobre alguma discordância em relação à proposta e, não havendo 151 
voto contrário, declarou aprovada por unanimidade. 5) Em seguida, passou ao 152 
encerramento, sem encaminhamentos. Agradeceu aos conselheiros que 153 
estavam finalizando o mandato, destacando suas valiosas colaborações. O 154 
conselheiro Murilo agradeceu a oportunidade de participar do Conselho e o 155 
reconhecimento do trabalho que realizou na editora em sua gênese, e se 156 
colocou à disposição para o que puder servir. A conselheira Luciene também 157 
agradeceu a oportunidade e ressaltou que a experiência no Conselho foi ímpar 158 
e de grande valor formativo, sobretudo por ter participado da criação e da 159 
consolidação da Editora. A conselheira Marina também ressaltou o valor 160 
formativo da experiência e teceu elogios ao trabalho realizado pela equipe. O 161 
servidor Olliver agradeceu aos conselheiros o apoio recebido em cada proposta 162 
e o acolhimento sempre respeitoso nas reuniões. Nada mais havendo a tratar, 163 
o presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta e cinco 164 
minutos. Foi lavrada a presente Ata que, após a sua leitura e aprovação, será 165 
assinada por mim, Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária, pelo 166 
presidente, Ruberley Rodrigues de Souza, e pelos demais membros do 167 
Conselho Editorial presentes nesta reunião.  168 
 169 
 170 

______________________________      ______________________________ 171 
            Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz            Ruberley Rodrigues de Souza 172 

(Secretária)                                                    (Presidente) 173 
 174 

             ______________________________       _______________________________ 175 
Cláudia Azevedo Pereira                 Marcela Ferreira 176 

 177 
______________________________      _______________________________ 178 

    Luiz Marcos Dezaneti                              Luciene Lima de Assis Pires 179 
 180 

______________________________      _______________________________ 181 
     Murilo Ferreira Paranhos                       Marina Kanthack Paccini Razzé 182 

 183 
 184 
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ATA DA 15ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG 1 
 2 
Aos dezesseis dias do mês de setembro do ano de dois mil e dezesseis, às 3 
catorze horas e cinco minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na Rua 4 
Assis Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, Goiânia/GO, 5 
deu-se início à décima quinta reunião ordinária do Conselho Editorial da Editora 6 
IFG, com a seguinte pauta: 1) Posse dos novos conselheiros; 2) Informes 7 
gerais; 3) Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 4) Coedição com 8 
Rio Grande do Norte – proposta; 5) Edital Atheneus – homologação do 9 
resultado dos recursos; 6) Edital Atheneus – homologação da composição do 10 
Comitê de Área para avaliação das propostas; 7) Encaminhamentos. 11 
Estiveram presentes os conselheiros: Ruberley Rodrigues de Souza, 12 
Presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária; Carlos de Melo 13 
e Silva Neto; Cláudia Azevedo Pereira; Fernando dos Reis de Carvalho; Luiz 14 
Marcos Dezaneti; Mary Lopes Reis; Nathália Cordeiro Laurias; e o servidor da 15 
Editora IFG Olliver Robson Mariano Rosa. Justificaram ausência as 16 
conselheiras Marcela Ferreira e Tania Mara Vieira Sampaio. 1) O Presidente do 17 
Conselho iniciou a reunião dando boas-vindas a todos e franqueou a palavra 18 
aos novos conselheiros para apresentação. Feita a apresentação, o Presidente 19 
declarou empossados os conselheiros Carlos de Melo e Silva Neto 20 
(representante da área de Ciências Agrárias); Fernando dos Reis de Carvalho 21 
(representante da área de Ciências Biológicas); Mary Lopes Reis 22 
(representante da área de Ciências da Saúde); Nathália Cordeiro Laurias 23 
(representante da área de Ciências Sociais Aplicadas) e Tania Mara Vieira 24 
Sampaio (representante da área de Ciências Humanas). Declarou também a 25 
recondução dos conselheiros Luiz Marcos Dezaneti (representante da área de 26 
Ciências Exatas e da Terra); Cláudia Azevedo Pereira (representante da área 27 
de Engenharias) e Marcela Ferreira (representante da área de Letras, 28 
Linguística e Artes). Em seguida, Discorreu sobre a trajetória da Editora e 29 
ponderou que, nos dois últimos anos, houve um visível avanço rumo à sua 30 
consolidação, destacando a importância da participação dos conselheiros para 31 
o bom desenvolvimento dos trabalhos. 2) Passando ao segundo item da pauta, 32 
franqueou a palavra para os informes gerais. A professora Vanderleida 33 
informou que a parceria com a Editora UFG para a coedição do livro Tropas e 34 
boiadas foi confirmada pelo diretor do Cegraf, professor Antonio Corbacho 35 
Quintela, em mensagem enviada por e-mail, que foi lida para os presentes. A 36 
professora expôs aos conselheiros recém-empossados os termos da parceria 37 
aprovada pelo Conselho Editorial da Editora IFG em sua última reunião. Em 38 
seguida, o Presidente apresentou o relatório das atividades do editor da revista 39 
Tecnia, professor Aladir Ferreira. Explicou aos conselheiros o motivo da 40 
retomada da publicação e justificou a saída da professora James Deam do 41 
corpo editorial da revista. Elucidou a importância de publicar a revista ainda 42 
neste ano tendo em vista a avaliação da Capes no quadriênio 2012-2015. Leu 43 
o relatório do professor Aladir e franqueou a palavra para comentários e/ou 44 
questionamentos. Destacou do relatório que houve 61 submissões, e que dos 45 
artigos avaliados três foram aceitos e treze rejeitados. Pontuou a necessidade 46 
de obter mais pareceristas para a revista e solicitou aos conselheiros que, caso 47 
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tivessem indicações, fizessem-nas diretamente ao professor Aladir por e-mail. 48 
Na sequência, passou uma lista com os nomes dos conselheiros para 49 
preenchimento de dados e orientou-os sobre os procedimentos para solicitação 50 
de transporte e diária e para as prestações de conta. Não havendo outras 51 
manifestações para informes, o Presidente passou ao terceiro item de pauta. 3) 52 
Tendo a Ata da 14ª Reunião do Conselho Editorial sido encaminhada 53 
previamente aos membros do Conselho, o Presidente indagou se os 54 
conselheiros presentes tinham alguma observação e, na sequência, fez a 55 
leitura da Ata para dar conhecimento aos novos conselheiros do que fora 56 
tratado na última reunião. Não havendo manifestações, o Presidente submeteu 57 
a Ata à votação e ela foi aprovada por unanimidade. Antes de passar ao 58 
próximo item da pauta, o Presidente informou os conselheiros sobre as 59 
produções editoriais em andamento. 4) Para discussão da próxima, passou-se 60 
a palavra ao servidor Olliver Mariano, que apresentou o parecer técnico e de 61 
viabilidade sobre a proposta de parceria com a Editora IFRN para publicação 62 
da versão impressa do livro Dialogar é preciso. Olliver informou que essa 63 
proposta foi apresentada pelo professor Renato Araújo Teixeira, do Câmpus 64 
Inhumas, e que o livro já tinha sido aprovado para publicação em e-book pela 65 
referida editora. Olliver pontuou que o estabelecimento de parceria dessa 66 
natureza busca ampliar a visibilidade da Editora IFG. Após a apresentação do 67 
servidor, o Presidente ponderou que a proposta é de interesse tanto pela 68 
importância da Editora IFRN como pela possibilidade de reconhecimento da 69 
Editora IFG entre as editoras da rede. Em seguida, questionou quais seriam as 70 
atribuições da Editora IFG na parceria. O servidor Olliver esclareceu que serão 71 
elas a impressão e, eventualmente, a adequação dos padrões gráficos. O 72 
Presidente franqueou a palavra aos conselheiros para apreciação e, não 73 
havendo questionamento, submeteu a proposta à votação e ela foi aprovada 74 
por unanimidade. 5) Em seguida, o Presidente apresentou o resultado da 75 
homologação das submissões ao Edital Atheneus (Edital n. 13/2015-PROPPG, 76 
de 16 de dezembro de 2015). Após esclarecer os conselheiros sobre o edital e 77 
sobre a coleção Atheneus, informou que das 24 inscrições recebidas catorze 78 
foram homologadas e dez não foram homologadas, por descumprimento dos 79 
itens 4.1, 4.2 e 5.1.1 do Edital e comunicou que apenas três candidatos cujas 80 
inscrições não foram homologadas apresentaram recurso. Na sequência, 81 
procedeu-se à leitura oral dos recursos e também dos pareceres, que foram 82 
elaborados pela equipe da Editora, responsável por receber e conferir a 83 
documentação. Após a leitura de cada recurso e de cada parecer, os 84 
conselheiros ponderaram sobre os pedidos e sugeriram algumas mudanças na 85 
redação dos pareceres para bem da clareza. Feitas as modificações, procedeu-86 
se à releitura e à votação dos pareceres e todos os três foram aprovados por 87 
unanimidade. Ao final, os conselheiros recomendaram que, ao se publicarem 88 
os resultados, esclareça-se detalhadamente a razão das desclassificações. 6) 89 
Dando sequência ao próximo item da pauta, o Presidente passou a palavra ao 90 
servidor Olliver para explicar o processo de avaliação das propostas. Após a 91 
explanação, Olliver apresentou os nomes dos avaliadores que deveriam 92 
compor os comitês de área na condição de presidentes. Informou que foram 93 
escolhidos para essa função avaliadores que fossem servidores do IFG e, 94 
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prioritariamente, integrantes do Conselho Científico da Editora IFG. Esclareceu 95 
que, por telefone, foi acordado com esses avaliadores que a composição dos 96 
comitês seria feita por eles, cabendo à Editora formalizar os convites e, 97 
posteriormente, emitir as declarações sobre a atividade de avaliação. Ao final, 98 
Olliver consultou o Conselho sobre a possibilidade de composição de 99 
subcomitês para avaliação dos trabalhos, em razão do volume de propostas 100 
homologadas. Após considerações dos conselheiros, rejeitou-se a 101 
possibilidade de instaurar subcomitês, visando ao fiel cumprimento do Edital, 102 
que prevê a composição de um só comitê por área, mas aprovou-se a 103 
arregimentação de dois pareceristas ad hoc para a avaliação de cada trabalho, 104 
sob a supervisão e o acompanhamento do comitê. Em seguida, o Presidente 105 
passou aos encaminhamentos. 7) O Presidente consultou sobre o melhor dia 106 
da semana para as reuniões do Conselho. Os conselheiros indicaram as 107 
segundas-feiras, no turno vespertino. Com palavras de apreciação e de 108 
agradecimento, o Presidente encerrou a reunião às dezesseis horas e quarenta 109 
minutos. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após a 110 
sua leitura e aprovação, será assinada por mim, Vanderleida Rosa de Freitas e 111 
Queiroz, secretária, pelo Presidente, Ruberley Rodrigues de Souza, e pelos 112 
demais membros do Conselho Editorial presentes nesta reunião.  113 
 114 
 115 

______________________________      ______________________________ 116 
            Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz            Ruberley Rodrigues de Souza 117 
                               (Secretária)                                                    (Presidente) 118 
            ______________________________       ______________________________ 119 
                 Carlos de Melo e Silva Neto                                Marcela Ferreira 120 
            ______________________________       _______________________________ 121 
                      Cláudia Azevedo Pereira                             Mary Lopes Reis 122 
                 123 

______________________________      _______________________________ 124 
                 Fernando dos Reis de Carvalho                      Nathalia Cordeiro Laurias 125 
 126 

______________________________      _______________________________ 127 
                       Luiz marcos Dezaneti                            Tania Mara Vieira Sampaio                   128 

 129 
              130 

 131 
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ATA DA 16ª REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA EDITORA IFG 1 
 2 
Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e dezesseis, às treze 3 
horas e cinquenta e cinco minutos, na sala de reuniões da Reitoria, situada na 4 
Rua Assis Chateaubriand, n. 1658, Setor Oeste, CEP: 74.130-012, 5 
Goiânia/GO, deu-se início à décima sexta reunião ordinária do Conselho 6 
Editorial da Editora IFG, com a seguinte pauta: 1) Informes gerais; 2) 7 
Apreciação e aprovação da ata da reunião anterior; 3) Parecer técnico sobre 8 
publicação do livro Forpog: 10 anos; 4) Edital Atheneus – homologação do 9 
resultado final; 6) Edital Cognoscere – apreciação e aprovação; 7) 10 
Encaminhamentos. Estiveram presentes os conselheiros: Ruberley Rodrigues 11 
de Souza, presidente; Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz, secretária; 12 
Carlos de Melo e Silva Neto; Cláudia Azevedo Pereira; Fernando dos Reis de 13 
Carvalho; Nathália Cordeiro Laurias; os servidores da Editora IFG Olliver 14 
Robson Mariano Rosa, Pedro Henrique de Carvalho e Kepler Benchimol. 15 
Estiveram presentes ainda a professora Rachel Benta (Câmpus Goiânia Oeste) 16 
e o professor Aladir Ferreira (Câmpus Jataí), na condição de convidados. 17 
Justificaram ausência as conselheiras Tania Mara Vieira Sampaio, Luiz 18 
Marcos Dezaneti e Mary Lopes Reis. 1) O presidente do Conselho iniciou a 19 
reunião dando boas-vindas a todos e franqueou a palavra aos conselheiros 20 
para informes. A professora Vanderleida apresentou a professora Rachel Benta 21 
e passou-lhe a palavra para explanar sobre a experiência de avaliação do 22 
comitê de área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, presidido por 23 
ela durante o processo seletivo do Edital n.13/2015-PROPPG. A professora 24 
Rachel informou que o comitê por ela presidido lidou com sete trabalhos, 25 
contando com a colaboração de 14 (catorze) pareceristas ad hoc na avaliação 26 
cega por pares, e ponderou que a metodologia de avaliação com formulário 27 
eletrônico, com critérios bem definidos, foi elogiada pelos pareceristas, apesar 28 
das dificuldades encontradas no processo, como: problema de 29 
operacionalização do formulário com critérios que não se aplicam (como 30 
imagens e gráficos) e com a falta de espaço para parecer dissertativo; a 31 
limitação de tempo para a avaliação dos trabalhos; a falta de remuneração, 32 
apontada por alguns pareceristas. A professora Rachel ponderou ainda que a 33 
área de Letras concorresse em separado das outras devido à discrepância 34 
metodológica e teórica em relação às demais áreas e destacou que o comitê 35 
considerou positivo o processo de avaliação e recomendou a continuidade de 36 
sua aplicação. O servidor Olliver interveio defendendo a necessidade de se 37 
repensar a divisão da área de Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes, tal 38 
como indicou a professora Rachel. Foi proposto ainda que os avaliadores dos 39 
livros recebam os créditos pelo trabalho e que o Conselho Científico seja 40 
renovado periodicamente. Em seguida, o presidente passou a palavra ao 41 
professor Aladir, que fez uma breve explanação sobre a revista Tecnia, 42 
destacando os procedimentos até então adotados no processo de produção da 43 
revista. O professor destacou as dificuldades encontradas nas etapas de 44 
avaliação e revisão, salientando a necessidade de ampliação do quadro de 45 
revisores da revista. Informou que, dos 61 (sessenta e um) artigos submetidos, 46 
foram aprovados 16 (dezesseis), para publicação de 8 (oito) textos no primeiro 47 
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número, com data de janeiro-junho de 2016, e 8 (oito) no segundo, com data 48 
julho-dezembro de 2016, e indicou que o lançamento da revista impressa 49 
deverá ocorrer até abril de 2017. Ao final da explanação, o professor Aladir 50 
solicitou uma resolução formal a respeito da carga horária do editor e explicou 51 
que, quando foi aprovada, a revista Tecnia tinha dois editores, mas, por 52 
decisão pessoal, a professora James Deam Amaral Freitas se retirou da 53 
editoria, o que gerou sobrecarga de trabalho na editoração da revista. O 54 
professor Ruberley afiançou que providenciaria o solicitado. Ao final desses 55 
dois informes, o professor Aladir e a professora Rachel retiraram-se da reunião. 56 
Em seguida, o presidente passou a palavra ao servidor Kepler, que informou 57 
aos presentes que estava efetivado o registro da marca da Editora IFG no 58 
Instituto Nacional da Propriedade Industrial (INPI). Não havendo outras 59 
manifestações para informes, o presidente passou ao segundo item de pauta. 60 
2) Considerando que a Ata da 15ª Reunião do Conselho Editorial tinha sido 61 
encaminhada previamente aos membros do Conselho, o presidente indagou se 62 
os conselheiros presentes tinham alguma observação e, na sequência, fez a 63 
leitura da Ata para dar conhecimento aos novos conselheiros do que fora 64 
tratado na última reunião. Não havendo manifestações, o presidente submeteu 65 
a Ata à votação e ela foi aprovada por unanimidade.  3) Para discussão do 66 
próximo item, o professor Ruberley apresentou a proposta de publicação do 67 
livro Forpog: 10 anos. O professor, proponente da proposta, apontou que o livro 68 
trata das experiências dos 10 anos do Fórum de Pró-Reitores de Pesquisa, 69 
Pós-Graduação e Inovação dos Institutos Federais; destacou a importância do 70 
trabalho coletivo dos pró-reitores na construção do livro; apresentou o 71 
cronograma de execução, com previsão de lançamento no evento da Reditec 72 
em 2017, e informou que será aplicada uma quantia de R$35.000,00 (trinta e 73 
cinco mil reais) na produção, considerando diagramação, revisão e impressão. 74 
Ao fim dessa explanação, o servidor Olliver leu o parecer técnico e de 75 
viabilidade da Editora, com manifestação favorável. A conselheira Marcela 76 
questionou se poderia publicar em e-book, ao que Olliver respondeu que é um 77 
procedimento padrão da Editora publicar e-book de todas as obras e lançá-lo 6 78 
(seis) meses após a publicação impressa. Após os esclarecimentos, a proposta 79 
foi submetida à apreciação do Conselho, que, mediante o parecer técnico, 80 
aprovou-a por unanimidade. 4) Em seguida, o presidente apresentou o 81 
resultado final das submissões ao Edital Atheneus (Edital n. 13/2015-PROPPG, 82 
de 16 de dezembro de 2015). Não tendo havido recursos por parte dos 83 
candidatos, o resultado final foi homologado, constando aprovados quatro 84 
trabalhos: um da área de Ciências Agrárias, Biológicas e da Saúde (“Entre os 85 
impactos socioambientais da modernização da agricultura e as alternativas 86 
para transformação: uma análise a partir do cerrado goiano”); um da área de 87 
Ciências Exatas, da Terra e Engenharias (“Willie Alfredo Maurer: vida, obras e 88 
contribuições para o ensino de matemática no Brasil”); dois da área de 89 
Ciências Humanas e Sociais, Letras e Artes (“A voz do caminhoneiro no rádio 90 
amador” e “Religião e patriarcalismo na literatura de Bernardo Élis”). 5) 91 
Passando ao próximo item da pauta, o presidente apresentou a minuta do 92 
edital para composição do segundo volume da série Cognoscere, informando 93 
que se trata de um caderno destinado a publicar trabalhos científicos de toda a 94 
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comunidade acadêmica (alunos e servidores), organizado, neste caso, pelo 95 
Programa de Pós-Graduação em Processos Sustentáveis, do IFG/Câmpus 96 
Goiânia. Em seguida, expôs a designação dos eixos temáticos da publicação. 97 
O conselheiro Carlos de Melo e Silva Neto sugeriu a criação de um quarto eixo, 98 
para contemplar as demandas da área. Após discussão, os eixos ficaram assim 99 
definidos: “Eixo I: Modelagem de sistemas ambientais”; “Eixo II: Fontes de 100 
energias renováveis”; “Eixo III: Águas urbanas e gerenciamento de resíduos”; 101 
“Eixo IV: Produção sustentável”. O conselheiro Carlos de Melo ficou incumbido 102 
de redigir a descrição de cada um dos eixos e encaminhá-la à Editora IFG. Na 103 
sequência, definiu-se o cronograma do edital e debateram-se os critérios 104 
expressos no formulário de avaliação, que, depois de análise dos conselheiros, 105 
passou por ajustes com o objetivo de adequá-lo ao objeto do Caderno. Feitas 106 
as alterações sugeridas pelos membros do Conselho, o Edital Cognoscere foi 107 
aprovado por unanimidade, com indicação de publicação para o dia 19 de 108 
dezembro de 2016. 6) Como encaminhamentos, o presidente indicou a 109 
publicação do resultado final do Edital Atheneus, reforçou o compromisso do 110 
conselheiro Carlos de Melo quanto à descrição dos eixos temáticos, para 111 
finalização do edital, e solicitou a elaboração de calendário de reuniões do 112 
Conselho Editorial, para apresentação na próxima reunião, no dia 21 de março 113 
de 2017. Nada mais havendo a tratar, foi lavrada a presente Ata que, após a 114 
sua leitura e aprovação, será assinada por mim, Vanderleida Rosa de Freitas e 115 
Queiroz, secretária, pelo presidente, Ruberley Rodrigues de Souza, e pelos 116 
demais membros do Conselho Editorial presentes nesta reunião.  117 
 118 
 119 
 120 

______________________________      ______________________________ 121 
            Vanderleida Rosa de Freitas e Queiroz            Ruberley Rodrigues de Souza 122 
                               (Secretária)                                                (Presidente) 123 
 124 
 125 
            ______________________________       ______________________________ 126 
                 Carlos de Melo e Silva Neto                                Marcela Ferreira 127 
 128 
 129 
            ______________________________       _______________________________ 130 
                      Cláudia Azevedo Pereira                             Mary Lopes Reis 131 
 132 
 133 

______________________________      _______________________________ 134 
                 Fernando dos Reis de Carvalho                      Nathalia Cordeiro Laurias 135 
 136 
 137 

______________________________      _______________________________ 138 
                       Luiz marcos Dezaneti                            Tania Mara Vieira Sampaio                   139 
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 141 
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