Ata da Reunião do Fórum de Editores de Periódicos da Área da Educação –
Região Sul

Aos treze dias do mês de junho de dois mil e dezenove, reuniram-se no
Auditório Tito Sena da Universidade do Estado de Santa Catarina, durante o I
Congresso Nacional de Editores de Periódicos em Educação, editores e/ou
representantes de editores vinculados a periódicos da área da Educação editados e
mantidos por instituições situadas na região Sul do Brasil.
Às 18 horas ocorreu a abertura da reunião. Compuseram a mesa de abertura
Alboni Marisa Pianovski Vieira, Bianca Salazar Guizzo e Carlo Schmidt
(coordenadores do FEPAE/SUL na gestão 2018/2020). A pauta da reunião, conforme
divulgada virtualmente, era a seguinte: 1) Discussão sobre construção do Regimento do
FEPAE; 2) Discussão sobre possibilidade de criação de Selo FEPAE para revistas; 3)
Assuntos Gerais.
Num primeiro momento, todos/as os presentes apresentaram-se e mencionaram
o periódico ao qual estavam vinculados/as. Em seguida, os coordenadores
apresentaram-se e imediatamente Bianca Salazar Guizzo relatou as ações empreendidas
até ali pelo FEPAE/SUL. Dentre estas foi reportado o envio de documento à
Coordenação de Área da CAPES, no qual eram reivindicadas algumas medidas mais
transparentes e democráticas no processo de avaliação dos periódicos. Comentou-se na
reunião que algumas medidas citadas no referido documento, de certo modo, foram
acatadas, uma vez que foram observadas mudanças no processo avaliativo que vem
sendo desenvolvido.
A seguir, iniciou-se a discussão sobre o modo como o FEPAE/Sul pode
contribuir na construção do Regimento Geral do FEPAE. Comentou-se que o FEPAE/N
e NE já encaminharam uma minuta ao FEPAE Nacional, porém nem membros, nem
coordenadores do FEPAE/Sul tiveram acesso a ela. Discutiu-se a importância de
construir um documento único do FEPAE Nacional. Entre os presentes, sugeriu-se que
a coordenação do FEPAE/Sul entre em contato com a coordenação do FEPAE Nacional
a fim de viabilizar o acesso à minuta construída pelo FEPAE/N e NE, na intenção de
contribuir e fazer sugestões a partir deste documento já elaborado.

Sugeriu-se ainda que seja apresentada uma primeira versão da minuta do
Regimento Geral do FEPAE, se possível, durante a reunião do FEPAE/Nacional que
ocorrerá durante a 39ª Reunião Nacional da ANPED, no estado do Rio de Janeiro em
outubro de 2019.
O segundo ponto da pauta chegou a ser mencionado, porém - pelo avançado da
hora e por considerar que a criação do Selo FEPAE é uma ação subsequente à
aprovação do Regimento Geral do FEPAE - não houve maiores discussões.
Por fim, alguns participantes da reunião mencionaram a relevância de o
FEPAE/Sul, juntamente com o FEPAE Nacional, pensar em alguma forma de solicitar a
divulgação da avaliação de periódicos que vem sendo realizada neste ano de 2019,
referente aos anos de 2017 e 2018.
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