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Reunião: 08 de novembro de 2016 - Faculdade de Educação da Universidade de Brasília - 17:30 às 19:00 
 

Ajuda-memória 
 

Presentes 
 

Periódico    Representante(s)   IES 
1. Cadernos de História da Educação Décio Gatti Júnior   UFU 
2. Educativa    Elianda Figueiredo Arantes Tiballi  PUC-GO 
3. Ensino em Re-Vista   Adriana Pastorello Buim Arena  UFU 
4. Poíesis Pedagógica   Selma Martins Peres    UFG 
5. Profissão Docente   Marilene R. Resende   UNIUBE 
6. Rev. Bras. Polít. Adm. Educ.  Daniela da Costa B. Pereira Lima  UFG 
     Lúcia Maria de Assis   UFG 
7. Revista Educação e Fronteiras On Line Alessandra Cristina Furtado  UFGD 
8. Revista Educação Pública  Ozerina Victor de Oliveira   UFMT 
9. Revista FAED    Loriége Pessoa Bitencourt   UNEMAT 
     Rosely Aparecida Romanelli  UNEMAT 
10. Revista Inter Ação   José Paulo Pietrafesa   UFG 
11. Revista Série-Estudos   José Licínio Backes   UCDB 
     Maria Cristina Paniago   UCDB 
     Ruth Pavan    UCDB 

 

PAUTA 

 
1. Quadro geral de periódicos da área de Educação na região Centro-Oeste: Os presentes destacaram a 
importância de ser realizado um levantamento minucioso sobre os periódicos em funcionamento da área de 
Educação na região Centro-Oeste, no qual, fossem levantados os dados básicos sobre os mesmos, tais como 
nome, número do ISSN, instituição, editor(es), situação no Qualis/Capes mais recente, periocidade etc. 
 
2. Potencialidades e dificuldades comuns dos periódicos da região Centro-Oeste: Foi destacada a necessidade 
de se conhecer melhor a situação dos periódicos em Educação da região Centro-Oeste, com destaque para as 
características positivas e os avanços recentes, mas também das principais dificuldades encontradas. 
 
3. Definição da coordenação e da vice coordenação do FEPAE-CO: Profa. Elianda expôs a necessidade de 
escolha de novos coordenador e vice coordenador para o FEPAE-CO, o que ocorre em função da saída do 
Prof. Cristóvão Giovani Burgarelli, para realizar estágio de pós-doutorado. Profa. Elianda informou ainda que 
desde da saída do colega, ela, na qualidade de vice coordenadora, trabalhou de modo colegiado, com a 
colaboração dos professores Décio e Ozerina. Ponderou que para esta coordenação poderia ser importante 
ter um editor que estivesse vinculado a uma revista bem avaliada no âmbito do Qualis/Capes da área de 
Educação, para o que, dada a impossibilidade de Profa. Ozerina, sugeriu o nome do Prof. Décio, o que foi 
aprovado de modo unânime pelos presentes. Na sequência, após ponderações dos participantes da reunião, 
Profa. Elianda aceitou prosseguir na vice coordenação, pelo menos, até o próximo encontro do FEPAE-CO. 
 
4. Perspectivas do FEPAE-CO para 2017: Deliberou-se por centrar esforços no cadastramento o mais 
completo possível dos periódicos da região Centro-Oeste, com formulação de um catálogo básico de 
informações. Além disso, tendo em vista a formulação de posicionamento comum frente às questões postas 
pela avaliação no âmbito do Qualis/Capes, bem como, a necessidade de elaborar estratégias de colaboração 
entre os periódicos da região, deliberou-se pela realização de uma reunião do FEPAE-CO, com um ou dois 
dias de duração, em data específica a ser definida, possivelmente, entre a segunda quinzena de maio e a 
primeira semana de junho de 2017, em Goiânia/GO, nas dependências da PUC-GO.----------------------------FIM. 


