
 

 

RELATÓRIO DO FÓRUM DE EDITORES DE PERIÓDICOS DA ÁREA DE 

EDUCAÇÃO (FEPAE) NACIONAL REFERENTE AO ANO DE 2018-2019. 

 

 

O Fórum de Editores de Periódicos da Área de Educação (FEPAE), foi criado em outubro 

de 2011, em Natal-RN, por ocasião da 34ª Reunião Anual da Associação Nacional de 

Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no encontro de editores de periódicos 

da área de educação. É um Fórum permanente e aberto às questões relacionadas aos 

periódicos da área de educação, tendo como principal objetivo promover o intercâmbio 

entre editores de periódicos, estimulando a cooperação e solidariedade institucional, com 

vistas a impulsionar a melhoria da política de publicação na área. 

 

O FEPAE está aberto à participação de editores, coeditores e demais profissionais 

envolvidos nos processos de editoração de todos os periódicos brasileiros da área de 

educação dos Programas de Pós-Graduação, das instituições de educação superior, das 

associações da área de educação, dos Sindicatos, das escolas públicas, privadas, 

confessionais e entidades afins. 

 

Principais atividades em 2018 

Em suas atividades durante o ano de 2018, o FEPAE tratou de estar presente nos 

Encontros Regionais da ANPEd e de manter intensa comunicação entre seus membros 

em sua lista de discussão. Dentro da estratégia de fortalecer a representação dos órgãos 

internos da ANPEd, o FEPAE – que já tinha se manifestado na votação para a 

Coordenação de Área de Educação junto à CAPES, no final de 2017 –, em 2018, 

participou da consulta sobre nomes para compor o Comitê de Assessoramento da Área de 

Educação do CNPq. 

 

Para os Encontros Regionais da ANPED, solicitamos em todas as reuniões um espaço 

para discutirmos a situação dos periódicos, como pode ser visto abaixo: 

 

• Reunião Científica Regional da ANPEd Sudeste (15 a 18 de julho de 2018). A 

reunião do FEPAE aconteceu no dia 16 de julho com a participação do 

Coordenador Nacional do FEPAE, do Coordenador da Região Sudeste do FEPAE 

e de editores da região. Local: Campinas, Unicamp. 

• Reunião Científica Regional da ANPEd Sul (23 a 26 de julho de 2018). A reunião 

do FEPAE aconteceu no dia 23 de julho com a participação do Coordenador 

Nacional do FEPAE, do Coordenador da Região Sul do FEPAE e de editores da 



região, ocasião em que foram eleitos também os novos Coordenadores Regionais. 

Local: Porto Alegre, UFRGS. 

• Reunião Científica Regional da ANPEd Centro-Oeste (15 a 18 de outubro de 

2018). A reunião do FEPAE aconteceu no dia 16 de outubro com a participação 

do Coordenador Nacional do FEPAE e de editores da região. Local: Cáceres, 

Universidade do Estado de Mato Grosso – UNEMAT. 

• Reunião Científica Regional da ANPEd Norte (24 a 26 de outubro de 2018). A 

reunião do FEPAE aconteceu no dia 25 de outubro com a participação do Vice-

Coordenador Nacional do FEPAE, do Coordenador da Região Norte do FEPAE e 

de editores da região. Local: Rio Branco, UFAC. 

• Reunião Científica Regional da ANPEd Nordeste – XXIV EPEN Encontro de 

Pesquisa Educacional do Nordeste (19 a 22 de novembro de 2018). A reunião do 

FEPAE aconteceu no dia 21 de novembro com a participação do Vice-

Coordenador Nacional do FEPAE e editores da região. Local: João Pessoa, 

Universidade Federal da Paraíba. Durante o evento, foram marcadas reuniões 

individuais com os editores da região. 

 

Nas reuniões regionais e em outros eventos importantes da ANPEd, o FEPAE também 

participou, através de seus representantes, defendendo pontos de vista sobre questões que 

dizem respeito aos veículos de divulgação científica no Brasil, particularmente àqueles 

que estão ligados à Educação. Assim: 

 

• Na Reunião Científica Regional da ANPEd Centro-Oeste, houve a Sessão 

Especial Desafios e Resistências da Pós-Graduação, onde participaram Ângelo 

de Souza (CAPES); Jose Luís Bizelli (FEPAE); Joviles Trevisol (FORPROP); 

Maritza M. Castrillon Maldonado (Comissão Organizadora); João Batista 

Carvalho Nunes (FORPRED) e Andrea Barbosa Gouveia (ANPEd). 

• Na Reunião Científica Regional da ANPEd Norte, houve a Seção Especial A 

importância dos periódicos para a pós-graduação em educação, onde 

participaram Claudio Pinto Nunes (FEPAE, UESB); João dos Santos Octacilio 

Libardoni (UFAM); Ivanilde Apoluceno (UEPA) e Lília Colares (UFOPA). 

• Na Reunião Científica Regional da ANPEd Nordeste, houve a Sessão Especial 

Periódicos da Área de Educação: qualis, fator de impacto e integridade ética, 

onde participaram Claudio Pinto Nunes (FEPAE, UESB), Marta Araújo (UFRN) 

e Fabiana Sena (UFPB). 

• No II SEMINÁRIO “O Sistema de Avaliação da Pós-Graduação Brasileira: 

desafios para articular expansão e qualidade”, ocorrido na Faculdade de Educação 

da UFMG, BH, entre os dias 17 e 19 de setembro de 2018, o coordenador do 

FEPAE expôs a posição do órgão frente ao tema Métricas de Impacto nos 

Periódicos e Internacionalização na Área de Educação: problemas e 

perspectivas. 

 



Em 2018, houve uma reunião específica organizada pelo FEPAE Norte e Nordeste. Foi o 

X Encontro de Editores de Periódicos da Área de Educação das Regiões Norte e Nordeste, 

ocorrido em Maceió, na UFAL, entre os dias 9 e 10 de abril. Além da presença de vários 

membros do FEPAE, o Coordenador Nacional proferiu a palestra Enfrentamento do 

FEPAE para o avanço e avalição dos periódicos de educação. Durante os dois dias 

foram tratados assuntos de interesse da divulgação científica em educação, tais como 

avaliação quadrienal, ética e estratégias para avanço dos periódicos científicos. Houve 

oficinas sobre o sistema SEER operacional e sobre indexação. Na reunião foram eleitos 

os novos coordenadores do FEPAE da Região Nordeste. 

 

O FEPAE – Coordenador e Vice Coordenador – participou também da Reunião dos 

Coordenadores de Grupos de Trabalho (GTs), Coordenação do Forpred, Coordenação do 

FEPAE, Coordenação do Comitê Científico e Diretoria da ANPEd, que ocorreu na UFF, 

em Niterói, entre os dias 20 a 22 de agosto de 2018. Neste encontro, deram-se inicio às 

negociações que devem resultar no I Encontro Nacional de Editores de Periódicos da Área 

de Educação, a ser realizado em Florianópolis, na Universidade do Estado de Santa 

Catarina, entre os dias 12 e 14 de junho de 2019. 

 

O Coordenador do FEPAE participou também do I Congreso Iberoamericano de Revistas 

Científicas, organizado pela Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) e pela 

Red de Editores y Directores de Revistas Académicas y Arbitradas, que ocorreu entre os 

dias 2 e 4 de maio de 2018, na Cidade Universitária da UNAM, Cidade do México. O 

trabalho apresentado foi Espacio editorial para difusión del conocimiento 

iberoamericano: un enfoque a partir de periódicos brasileños sobre Educación. 

 

Principais atividades em 2019 

Depois das regionais realizadas em 2018, o FEPAE – em conjunto com a ANPEd e com 

a RBE – passou a dedicar-se à organização do I Congresso Nacional dos Editores de 

Periódicos da área da Educação (CONEPED), que teve lugar na Faculdade de Educação 

da Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC), em Florianópolis, entre os dias 

12 e 13 de junho de 2019. 

 

O I CONEPED reuniu atividades fundamentais para a gestão cotidiana dos editores, 

permitindo debates entre atores internacionais e nacionais da gestão de periódicos e da 

indexação de periódicos; reuniões entre membros regionais e nacionais do FEPAE; 

diálogo com a Coordenação de Área de Educação da Capes; e minicursos formativos. 

 

Entre os convidados internacionais participaram do evento: Gustavo Fischman, da 

Universidade do Estado de Arizona (EUA); German Alvarez Mendiola, 

CINENVAST/Comie (México); Maria Alfredo Moreira, da Universidade do Minho 

(Portugal); e Ivonne Lujano, Embaixadora DOAJ para a América Latina (México). No 



campo das discussões nacionais, ganhou importância o debate com Ângelo Ricardo de 

Souza (UFPR), representando a Coordenação da Área de Educação da Capes, sobre o 

processo de avaliação de periódicos para o Qualis 2019. 

 

É importante salientar que o diálogo entre coordenação da Área de Educação da CAPES 

e FEPAE tem sido muito produtivo, permitindo que correções de rotas dentro do processo 

de avaliação venham sendo implementados. No próprio processo de construção do Qualis 

2019, editores foram chamados de quase todos os Programas de Pós-graduação para 

trabalharem como avaliadores. A coordenação do FEPAE, em conjunto com a ANEd, 

também teve oportunidade de compor a Comissão Final de Avaliação. 

 

Vale menção especial o esforço da Regional Norte-Nordeste do FEPAE que colocou em 

discussão uma minuta do Regimento Geral do Fórum de Editores de Periódicos de 

Educação da Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd). 

Esta minuta deverá ser discutida e votada para ser submetida à Plenária da ANPEd na 39ª 

Reunião Nacional, em Niterói. 

 

Finalmente, o espaço virtual da lista do FEPAE vem cumprindo um papel importante de 

difusão das revistas científicas da Área de Educação, mostrando-se como local dinâmico 

de discussões entre editores. 

 

Em resumo, essas foram as atividades desenvolvidas pelo FEPAE em 2018-2019. 

 

josé luís bizelli & claudio pinto nunes 


