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

Aos vinte e três dias do mês de julho de dois mil e dezoito, reuniram-se no Salão
de Atos II da Universidade Federal do Rio Grande do Sul 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 8h30min ocorreu a abertura da reunião. Compuseram a mesa de abertura
Ângelo Souza, Bianca Salazar Guizzo (coordenadores do FEPAE/SUL na gestão
2016/2018), José Luís Bizelli (coordenador do FEPAE Nacional) e Luís Armando
Gandin (representante da organização da XII Anped Sul).
Em seguida, passou-se a palavra ao professor Ângelo Souza que discorreu sobre
o modo como vem sendo pensada a construção de um indicador para a avaliação dos
periódicos na área da Educação. De acordo com ele, pelas discussões que vêm sendo
empreendidas alguns aspectos principais deverão pautar a avaliação dos periódicos no
atual quadriênio (2017-2020), dentre os quais destacou: a) internacionalização,
b)periodicidade, c) endogenia, d)indexação em determinadas bases de dados (Scielo,
Scopus, Web of Science e Redalyc). Outro ponto importante apresentado disse respeito
ao fator de impacto dos periódicos que pode ser levado em consideração na próxima
avaliação. Este índicepode ser calculado, atualmente, através do Google Scholar e/ou do
Harzing, sendo que o fator de impacto por ano de uma revista é a soma de todas as
citações que ela recebeu nos dois anos anteriores dividido pelo total de artigos
publicados no mesmo período, mas também pode ser medido a partir de alguns dados,
como citações de artigos publicados em periódicos e número de downloads efetuados.
Além disso, foram apresentados alguns dados relacionados ao número de
periódicos avaliados no quadriênio anterior (2013-2016): 2.914 (dos quais 35,8% foram
classificados em A1, A2 e B1). Como do total de periódicos avaliados 50% podem ser
avaliados nestes estratos, haveria – segundo Ângelo Souza – “espaço” para mais
periódicos serem classificados nestes estratos mais elevados.
Ao final da primeira fala, houve perguntas e considerações sobre o atual sistema
de avaliação dos periódicos, bem como sobre a escassez de recursos para apoio à
editoração de revistas acadêmicas.
Entre a primeira e a segunda mesa planejadas para a reunião, houve uma
pequena fala de boas vindas e de acolhimento à XII Anped Sul da atual presidente da
Anped, Andreia Gouveia, e da vice-presidente, Geovana Lunardi-Mendes
Em seguida, foram convidados os professores Jefferson Mainardes (UEPG) e
Luís Armando Gandin (UFRGS) para compor a mesa “Inovações e estratégias na
editoração de periódicos: ahead of print e publicação contínua”. Nesta segunda mesa
proposta na reunião salientou-se a importância de pensar sobre os novos modos de
publicação dos artigos avaliados e aprovados, especialmente neste momento em que
amaioria das revistas acadêmicas já não publica mais as versões impressas.

Por fim, os professores Ângelo Souza e Bianca Salazar Guizzo deram início ao
processo sucessório do FEPAE/Sul. A gestão 2016/2018 foi coordenada por ambos em
parceria com Maurício Roberto da Silva (que não pode estar presente na reunião). Os
coordenadores mencionaram algumas atividades que foram realizadas ao longo da
gestão e, após, solicitaram que aqueles que tivessem interesse em assumir a
coordenação se manifestassem. Para dar continuidade às atividades que vêm sendo
realizadas, a professora Bianca Salazar Guizzo (ULBRA/RS) permaneceu na
coordenação e assumiram juntamente com ela os professores Carlo Schmidt (UFSM) e
Alboni Marisa Dudeque Pianovski Vieira (PUCPR), cujos nomes foram aprovados
pelos presentes.
Ao final da eleição, a Profa. Geovana Mendes-Lunardi e o Prof. José Luís
Bizelli cumprimentaram os atuais coordenadores (gestão 2018/2020) e ressaltaram a
importância de se pensar na construção do Regimento Geral do FEPAE, desenvolver
um selo da FEPAE para as revistas, entre outras sugestões.
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