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

 

Aos vinte e dois dias do mês de março de dois mil e vinte e um, reuniram-se 
virtualmente 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 14h 
ocorreu a abertura da reunião. Nesta abertura pronunciaram-se os atuais coordenadores 
do FEPAE/Sul, Bianca Salazar Guizzo, Carlo Schmidt e Alboni Marisa Dudeque 
Pianovski Vieira. Também houve um rápido pronunciamento da Professora Andrea 
Soares Wuo (representante da organização da XIII Anped Sul) e do Professor Paulo 
Vinícius Silva (representante da ANPED). 

Em seguida, Bianca Salazar Guizzo mencionou os pontos de pauta da reunião: 1) 
Discussão sobre a possível extinção do Qualis; 2) Relato de Experiência e 3) 
Encaminhamento do processo eleitoral da gestão do FEPAE/Sul para a próxima gestão. 
Imediatamente, então, passou-se a palavra ao professor Ângelo Ricardo de Souza, 
convidado a discorrer e discutir sobre o primeiro ponto de pauta.  Ao final da primeira 
fala, houve perguntas e considerações sobre o atual sistema de avaliação dos periódicos, 
bem como sobre o modo como se empreenderão as avaliações dos periódicos a partir de 
outras perspectivas de avaliação levando em conta, especialmente, a questão do fator de 
impacto.  

Entre o primeiro e o segundo ponto de pauta, houve uma pequena fala de boas vindas e 
de acolhimento à XIII Anped Sul da atual presidente da Anped, Geovana Lunardi-
Mendes, e da vice-presidente, Maura Corcini Lopes. Neste intervalo, também pode se 
pronunciar e dar às boas vindas aos presentes, o coordenador do FEPAE Nacional, o 
professor José Luís Bizelli.  

Em seguida, o professor Carlo Schmidt foi convidado a iniciar o segundo ponto de 
pauta relatando sua experiência como editor na Revista de Educação Especial da 
Universidade Federal de Santa Maria.  Ao final de sua fala, também houve espaço para 
colocações, perguntas e considerações sobre as formas de atuar como editor na 
contemporaneidade, como ainda sobre algumas dificuldades pelas quais alguns 
periódicos passam no sentido de dar conta das exigências para que sejam bem avaliados.  

Por fim, os coordenadores do FEPAE/Sul fizeram algumas considerações sobre o modo 
como as eleições para a composição da nova coordenação devem ocorrer. Nesta fala, 
mencionaram a aprovação do Regimento do FEPAE em outubro de 2019 durante a 
reunião do FEPAE ocorrida em Niterói/RJ durante a reunião da ANPED Nacional. 
Destacaram a necessidade de tanto os candidatos, como os votantes estarem com a 
anuidade da ANPED em dia. Após esses esclarecimentos iniciais, salientou-se a 
importância de compor a comissão eleitoral. A comissão eleitoral, então, ficou 
composta pelas seguintes professoras: Graziela Giacomazzo (UNESC – email: 
gfg@unesc.net), Gabriela Nogueira (FURG – email: gabynogueira@me.com) e Bianca 



Salazar Guizzo (ULBRA – email: bianca.guizzo@ulbra.br), nomes que serão 
comunicados à ANPED para dar seguimento ao processo eleitoral. 

Bianca Salazar Guizzo manifestou a necessidade de se desvincular da coordenação do 
FEPAE/Sul imediatamente em função de ter assumido outros compromissos 
profissionais, porém colocou-se à disposição para compor a comissão eleitoral no 
intuito de acompanhar o processo sucessório na coordenação do FEPAE. 

Ao final colocou-se que os possíveis interessados em se candidatar à coordenação do 
FEPAE/Sul, além de estarem com a anuidade em dia junto à ANPED, precisam pensar 
num plano de trabalho a desenvolver na sua gestão, caso sejam eleitos. 

Sem mais a constar, encerra-se a presente Ata. 
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