MEMÓRIA DO VIII ENCONTRO DE EDITORES DE PERIÓDICOS DE
EDUCAÇÃO DAS REGIÕES NORTE E NORDESTE
Teresina/Piaui, 28 e 29 de abril de 2016

1.Os Encontros de Editores de Periódicos de Educação das Regiões Norte e Nordeste
- Revisitando o Histórico
A avaliação dos periódicos de Educação e a correspondente classificação
para o sistema Qualis da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível
Superior (Capes) levaram os editores de periódicos de Educação, a partir de 2005
a promoverem encontros para debaterem sobre o tema, bem como trocarem
experiências, na perspectiva de fortalecer os periódicos das regiões.
A 1ª Reunião de Editores das Revistas de Educação das Regiões Nordeste,
Norte e Centro-Oeste foi realizada, em Natal, no período de 4 a 5 de agosto de
2005. Em 2007, houve o 1° Encontro de Editores de Periódicos de Educação da
Região Norte, em Manaus, nos dias 19 e 20 de julho e, em 2009, foi realizado o 1º
Fórum de Editores de Periódicos Norte/Nordeste, em Manaus, nos dias 23 e 24 de
agosto, durante o XX Encontro de Pesquisa Educacional do Norte e Nordeste, no
período de 23 a 26 de agosto de 2009.
A decisão do Encontro de Editores de Periódicos de Educação das Regiões
Norte e Nordeste foi aprovada durante a reunião de criação do Fórum de
Editores de Periódicos da Área de Educação (FEPAE) no âmbito da Associação
Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), nos dias 19 e 20
de abril de 2012, em Recife, na Universidade Federal de Pernambuco. Os editores
de periódicos de Educação das regiões Norte e Nordeste presentes decidiram
por se reunir em Belém, na Universidade do Estado do Pará, nos dias 16 e 17 de
agosto de 2012, para que fossem realizadas oficinas direcionadas aos editores,
com dois módulos. Nesse Encontro foi decidido que a próxima reunião seria na
Universidade Federal do Maranhão, em São Luís, ou Universidade Federal do
Amazonas, em Manaus.
Tendo em vista que a Universidade Federal do Amazonas havia sediado o
1° Encontro de Editores de Periódicos de Educação da Região Norte (Manaus, 19
e 20 de julho de 2007) e o 1º Fórum de Editores de Periódicos Norte/Nordeste
(Manaus, 23 e 24 de agosto de 2009), o V Encontro de Editores de Periódicos de
Educação das Regiões Norte e Nordeste foi realizado nos dias 30 e 31 de agosto
de 2013, em São Luís, na Universidade Federal do Maranhão, sob a coordenação
das professoras Lélia Cristina Silveira de Moraes (UFMA), Ivanilde Apoluceno de
Oliveira (UEPA) e Marta Maria Araújo (UFRN). Entre os vários encaminhamentos
propostos naquele encontro, destacou-se a indicação do local para a realização
do VI Encontro, em Salvador (coordenado pela UNEB)ou em Aracaju
(coordenado pela UFS), bem como a sugestão da programação, formada pela
discussão de uma temática geral – Política de Avaliação de Periódicos adotada

pela CAPES, uma oficina sobre Sistema de Editoração Eletrônica – SEER e relatos
das experiências desenvolvidas pelos editores.
O VI Encontro de Editores de Periódicos de Educação das Regiões Norte e
Nordeste foi realizado em Salvador/BA, na Universidade do Estado da Bahia (UNEB),
nos dias 22 e 23 de abril de 2014, organizado e coordenado por uma Comissão,
formada pelas Professoras Tânia Regina Dantas (UNEB Presidente da Comissão),
Liége Sitja Fornari (UNEB), pelo Professor Nelson Pretto (UFBA) e pelas professoras
Ivanilde Apoluceno de Oliveira (UEPA) e Lélia Cristina Silveira de Moraes(UFMA),
representantes dos Editores das Regiões Norte e Nordeste.
No
Encontro
da
UNEB/Salvador
aprovaram-se,
entre
outros
encaminhamentos, o da Representação dos Editores das Regiões Norte e Nordeste –
no Fórum de Editores de Periódicos da Área de Educação (Prof.ª Dr.ª Lélia Cristina
Silveira de Moraes e Prof.ª Dr.ª Liege Stija Fornari) e a realização do VII Encontro de
Editores de Periódicos de Educação das Regiões Norte e Nordeste na Universidade
Federal de Sergipe (Aracaju, 26 e 27 de março de 2015).
Em 2015, nos dias 26 e 27 de março, realizou-se o VII Encontro de Editores de
Periódicos de Educação, em Aracaju, na Universidade Federal de Sergipe, conforme
os encaminhamentos do encontro anterior e as decisões coletivas construídas ao
longo do seu processo de elaboração, expressos nos objetivos e programação
como um todo, foi organizado e coordenado pelas professoras doutoras Lélia
Cristina Silveira de Moraes da Universidade Federal do Maranhão, Liege Sitija Fornari
da Universidade do estado da Bahia e Maria Inês da Universidade Federal de
Sergipe.
O objetivo principal foi discutir os critérios e procedimentos de Avaliação dos
Periódicos de Educação adotados pela Coordenação de Aperfeiçoamento de
Pessoal de Nível Superior (Capes).
Nesse Encontro, além da conferência, intitulada “Política de Avaliação de
Periódicos de Educação da Capes”, proferida pela Prof.ª Dr.ª Elizabeth Fernandes
de Macedo, da - Universidade do Estado do Rio de Janeiro, foram apresentados
os expedientes de gestão editorial dos Periódicos por cada um dos editores e
discutidos aspectos a serem melhorados nos periódicos das Regiões Norte e
Nordeste, pela Prof.ª Dr.ª Ivanilde Apoluceno de Oliveira - UEPA, fechando com
uma oficina sobre estratégias para ampliar o impacto e a visibilidade de
Periódicos em Educação, por meio de skipe, ministrada pelo Prof. Dr. José Yvan
Pereira Leite, do Instituto Federal do Rio Grande do Norte.
Dentre os vários encaminhamentos, foi decidido pelo coletivo que a
professora Lélia Cristina Silveira de Moraes (UFMA) continuaria na coordenação
do Fórum dos Editores de Periódicos em Educação das Regiões Norte e Nordeste,
juntamente com Maria Inês Oliveira Araújo - Universidade Federal de Sergipe, e
que o próximo Encontro – VIII, seria realizado na Universidade Federal do Piauí
(cidade de Teresina) no mês de abril de 2016 (durante dois dias – manhã e tarde)
em concordância com o calendário daquela IFES.

2. O VIII Encontro de Editores de Periódicos de Educação das Regiões Norte e
Nordeste – Teresina/UFPI
O VIII Encontro foi realizado nos dias 28 e 29 de abril, em Teresina, na
Universidade Federal de Piaui, seguindo-se os encaminhamentos do encontro
anterior, contudo redefinindo-se alguns deles, no que tange ao tempo de
realização e a participação do coordenador de área da educação, Prof. Drº.
Romualdo Portela. Nesse encontro, reafirmou-se o compromisso com o
fortalecimento dos periódicos em educação, firmado nos encontros anteriores.
Assim, a programação continuou focando temáticas e elementos que
contribuíssem para os editores compreenderem e aprimorarem processos relativos
à avaliação e gestão editorial dos periódicos.
Na cerimônia de abertura do encontro, contou-se com a participação da
coordenadora do programa de pós-graduação em educação, professora
Josânia Lima Portela Carvalhedo, do pró-reitor de pesquisa da UFPI professor
Pedro Vilarinho Castelo Branco, da vice-presidente, da ANPEd, região nordeste,
professora Isabel Maria Sabino de Farias, da coordenadora do FEPAE, professora
Joana Paulin Romanowski e dezesseis editores de periódicos de educação, além
de outros pesquisadores convidados.
2.1 Os Objetivos do VIII Encontro
Discutir e analisar os critérios de avaliação e de classificação dos
Periódicos de Educação de Extratos A1e A2; B1, B2, B3, B4 e B5 – propostos para o
período 2013-2016.
Discutir procedimentos que proporcionem um aperfeiçoamento igualitário
da qualidade acadêmica, científica e técnica dos Periódicos de Educação das
regiões Norte e Nordeste.
Apresentar sugestões para a elaboração dos critérios de avaliação e de
classificação dos Periódicos de Educação de Extratos A1 e A2; B1, B2, B3, B4 e B5 –
para o período 2017-2020.
Socializar experiências de gestão editorial dos periódicos de educação
das regiões norte e nordeste, destacando os avanços e desafios.
2.2 Programação Desenvolvida
Dia 28 de abril de 2016 - manhã
9h:00 às 9h:30min-Abertura do Encontro
Local-Auditório Maria Salomé Oliveira Cabral - Centro de Ciências da Educação,
Campus Ministro Petrônio Portela/Universidade Federal do Piauí.
9h:30min às 10h:20min - Exposição
Exposição – Proposições de critérios de avaliação e de classificação dos
periódicos de Educação para o período 2013 -2016.
Profª. Drª. Joana Paulin Romanowski| Pontifícia Universidade Católica do Paraná
e Coordenadora do Fórum de Editores de Periódicos de Educação - FEPAE

Mediadora - Prof.ª Dr.ª Carmen Lúcia de Oliveira Cabral da Universidade Federal
do Piauí.
10h:20min às 10h:40min- Intervalo
11h:40min às 12h:30min - Debate
12h:30min às 14h:00 - almoço
14h:00 às 15h:30min – Exposição/Critérios de avaliação e de classificação dos
Periódicos de Educação de Extratos A1 e A2, B1, B2, B3, B4 e B5 – propostos para o
período 2013-2016.
Expositora - Profª. Drª. Maria Marta de Araújo - Universidade Federal do Rio Grande
do Norte.
Mediadoras - Prof.ª Dr.ª Maria Inêz Oliveira Araújo - Universidade Federal de
Sergipe e Profª. Drª Maria Lilia Imbiriba Colares -Universidade Federal do Oeste do
Pará.
15h:30min às 15h:45min-Intervalo
15h:45min às 18h:30min - Discussão e análise dos critérios avaliação e de
classificação dos Periódicos de Educação propostos para o período 2013-2016.
Dia - 29 de abril de 2016 - manhã
08h:30min às 09h:30min – Exposição - Periódicos de Educação das Regiões Norte
e Nordeste – Aspectos e Procedimentos para o aperfeiçoamento igualitário da
qualidade acadêmica, científica e técnica.
Expositora - Prof.ª Dr.ª Lélia Cristina Silveira de Moraes - Universidade Federal do
Maranhão
09h:30min às 10h:30min - Discussão de Procedimentos
10h:30min às 10h:50min – intervalo
10h50m às 12h20m
Sistematização de procedimentos e de políticas de fortalecimento dos Periódicos
de Educação das regiões Norte e Nordeste.
Sistematização de sugestões de critérios de avaliação e classificação dos
periódicos de educação (2017-2020)
Mediadores - Profª. Drª Maria Lília Imbiriba Colares -Universidade Federal do Oeste
do Pará e Prof. Dr. Claudio Pinto Nunes - Universidade Estadual do Sudoeste da
Bahia.
12h:20min – 13h:00 -Sessão de Encerramento
Escolha dos Representantes no Fórum de Editores de Periódicos de Educação
(FEPAE) das regiões Norte e Nordeste.
Local do IX Encontro de Editores de Periódicos de Educação das regiões Norte e
Nordeste.
Periodicidade dos Encontros de Editores de Periódicos de Educação das regiões
Norte e Nordeste.
Apreciação e Encaminhamentos

Participantes
Editores de Periódicos de Educação das Regiões Norte e Nordeste
Organizadores
Prof.ª Dr.ª Carmen Lúcia de Oliveira Cabral - Universidade Federal do Piauí - email: carmensafira@bol.com.br/
Prof.ª Dr.ª Lélia Cristina Silveira de Moraes - Universidade Federal do Maranhão – email: lelia.silveira@ufma.br/ - Telefones - (98)3272-8656/3083-1102/98119-1116
Prof.ª Dr. ª Maria Inêz Oliveira Araújo - Universidade Federal de Sergipe - e-mail:
inezaraujo58@gmail.com/ -Telefones - (79) 2105-6759/9977-1831/9122-1918
Promoção
Programa de Pós-Graduação em Educação - Universidade Federal do Piauí
Coordenação dos Editores de Periódicos da Área de Educação das regiões Norte
e Nordeste
Apoio Institucional
Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd)
Fórum de Editores de Periódicos da Área de Educação (FEPAE)
Coordenação dos Editores de Periódicos da Área de Educação das regiões Norte
e Nordeste
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da Universidade Federal do Piauí

3. Discussões e encaminhamentos
Ao longo de todo o encontro alguns questionamentos foram suscitados,
especialmente a partir da conferência de abertura e da apresentação e análise
dos critérios de avaliação e classificação dos periódicos, destacando-se as
seguintes problematizações.
1) Como superar o caráter quantitativo, tão predominante na avaliação
dos periódicos ?
2) Como estabelecer equidade entre as regiões, de modo que periódicos
elevem o qualis. Atualmente menos de 5% dos periódicos são
classificadas no qualis A1, por exemplo?
3) Queremos internacionalizar os nossos periódicos nas condições atuais?
4) Qual a finalidade dos nossos periódicos, alcançar o Qualis CAPES ou
divulgar as pesquisas e atender a comunidade acadêmica, científica?
Sobre a internacionalização, as reflexões se encaminharam para a
necessidade de o Brasil ser mais visível ao mundo como um país de
pesquisadores. Nesse sentido é importante estimular o diálogo entre as
pesquisas brasileiras e outras pesquisas em âmbito internacional, também é

importante monitorar o acesso às publicações nos periódicos nacionais e,
nessa direção, os contadores de acesso são bastante recomendados.
Outro aspecto destacado nesse momento foi a ética na pesquisa,
perpassando pela necessidade de uma discussão mais ampla e profunda
sobre o problema do plágio e autoplágio.
O momento da apresentação, análise e discussão dos critérios de
avaliação e classificação dos periódicos, a partir da proposta da professora
Marta Araújo que foi encaminhada à coordenação de área, em janeiro de 2016,
foi bastante participativo, sendo proposta pelos editores, várias mudanças, em
cada um dos extratos.
As mudanças propostas foram discutidas e votadas, sendo aprovadas pelo
conjunto dos editores, (em anexo as proposições de mudanças aprovadas), o
que levou a referendar a referida proposta.
Seguindo a programação, centrou-se a atenção nos aspectos que
necessitam ser aperfeiçoados nos periódicos das regiões norte e nordeste, sendo
enriquecido também com os relatos dos editores que apresentaram o estágio de
organização técnica dos periódicos sob suas responsabilidades, destacando
aspectos positivos e dificuldades a serem enfrentadas para uma melhor
qualificação dos periódicos.
De um modo geral os periódicos presentes demonstram avanço, porém
merece atenção, como um desafio ainda a ser enfrentado, a persistência da
falta de apoio institucional das IES, para o funcionamento dos periódicos, de
modo que os editores trabalham em condições ainda precárias e com a falta de
conhecimento técnico para o trabalho.
3.1 Encaminhamentos
Durante os momentos de realização do encontro, os posicionamentos dos
editores foram sinalizando alguns encaminhamentos para aperfeiçoamento dos
periódicos, de um modo geral, descritos a seguir:
 Aprimorar a política editorial, expressando com clareza o que publica
(artigos, resenhas, entrevistas, documentos etc.);
 Ampliar o número de indexadores;
 Publicar artigos de autores das diversas regiões do Brasil, diversificando-os;
 Diversificar a representação geográfica internacional (artigos de diferentes
países, evitando o mesmo país);
 Diversificar, nacional e internacionalmente, os pareceristas dos periódicos;
 Discutir institucionalmente, a implantação do DOI nos periódicos;
 Para ampliar a visibilidade dos periódicos, aqueles que ainda são somente
impressos devem também ser publicados na versão online (ainda há, na
região norte, um periódico somente impresso);

 Possibilitar maior visibilidade dos periódicos de educação, das regiões norte
e nordeste internacionalmente. Esta ação foi assumida e já realizada pelo
professor Claudio que fez uma grande campanha de divulgação desses
periódicos junto a 30 países;
 Reelaborar documento dos critérios de avaliação e classificação dos
periódicos, a partir das proposições apresentados no VIII Encontro de
Editores, realizada em Teresina, para ser apresentado ao FEPAE Nacional e
posteriormente ao comitê de área, indicando que o documento foi discutido
e referendado com as sugestões apresentadas, em anexo. A professora
Marta Araújo ficou responsável de fazer os ajustes;
 Elaborar um documento conjunto pela coordenação Norte e Nordeste e
do FEPAE, explicitando a importância do apoio institucional para o
fortalecimento e qualificação dos periódicos nas IES;
 Acrescentar nas normas das revistas: “A revista publica artigos em inglês,
espanhol e, eventualmente em italiano, francês, alemão, etc” ..., quando
houver essa deliberação;
 Foi proposto que se teria uma segunda parte do VIII Encontro, em
setembro, quando da realização do EPEN, também na UFPI em Teresina,
coma a participação do coordenador de área, professor Romualdo Portela
de Oliveira, para aprofundamento dos critérios de avaliação e classificação
dos periódicos de educação. Para isso os editores deverão ser consultados
em julho sobre a participação nesse momento.
 Para a Representação dos Editores de Periódicos em Educação das
Regiões Norte e Nordeste - FEPAENN no Fórum de Editores de Periódicos da
Área de Educação, os Editores indicaram os nomes da professora Maria Inêz
Oliveira Araújo - Universidade Federal de Sergipe, como coordenadora e
como vice-coordenadores os professores Maria Lília Imbiriba Colares, da
Universidade Federal do Oeste do Pará e Claudio Pinto Nunes, da
Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.
 O próximo Encontro de Editores de Periódicos de Educação das Regiões
Norte e Nordeste – IX, será realizado na Universidade Estadual do Ceará,
previsto para ocorrer em abril de 2017. Essa proposta foi assumida pelas
professoras da Universidade Estadual do Ceará Isabel Sabino, atual
coordenadora do Programa de pós-graduação em Educação da UECE e Lia
Fialho, editora da revista desse programa.
4. Avaliação
Os objetivos propostos para este VIII Encontro de Editores de Periódicos de
Educação, foram concretizados de forma muito positiva, ressaltando como mais
um momento de grande aprendizagem, de troca de experiências e
conhecimento acerca dos periódicos. Ressaltou-se, ainda, a importância de
manter o formato do Encontro anual.

Um aspecto bastante significativo nesse Encontro foi a participação da vice
coordenadora da ANPEd, nordeste, professora Isabel Sabino e da coordenadora
do FEPAE professora Joana Paulin Romanowsk.
5. Editores de Periódicos de Educação Presentes - 17 Participantes
1. Carmem Lúcia de Oliveira Cabral - Revista Linguagem, Educação e Sociedade,
da Universidade Federal do Piauí;
2. Claudio Pinto Nunes - Revista Práxis Educacional, da Universidade Estadual do
Sudoeste da Bahia;
3. Deise Juliana Francisco - Debates em Educação, da Universidade Federal de
Alagoas;
4. Fátima Maria Nobre Lopes – Revista Educação em Debate, da Universidade
Federal do Ceará;
5. Francisca das Chagas Silva Lima – Revista Cadernos de Pesquisa, da
Universidade Federal do Maranhão;
6. João Otacílio Libardoni dos Santos - Revista Amazônida - Universidade Federal
do Amazonas;
7. Josebel Akel Fares - Revista Cocar, da Universidade do Estado do Pará;
8. Juracy Machado Pacífico – EDUCA - Revista Multidisciplinar em Educação;
9. Lélia Cristina Silveira de Moraes - Revista Educação e Emancipação, da
Universidade Federal do Maranhão;
10. Lia Machado Fiuza Fialho - Revista Educação e Formação, da Universidade
Estadual do Ceará;
11. Marcelo Ribeiro - Revista de Educação do Vale do São Francisco – REVASF;
12. Marta Maria de Araújo - Revista Educação em Questão, da Universidade
Federal do Rio Grande do Norte;
13. Maria de Fátima Mota Urpia - Revista Brasileira de Educação de Jovens e
Adultos, da Universidade do Estado da Bahia;
14. Maria Inez Oliveira Araujo - Revista Tempos e Espaços em Educação, da
Universidade Federal de Sergipe;
15. Maria José Farias Lins - Revista Brasileira de Educação de Jovens e Adultos, da
Universidade do Estado da Bahia;
16. Maria Lília Imbiriba Sousa Colares - Revista Exitus, da Universidade Federal do
Oeste do Pará;
17. Márcia Adriana - Revista Clóvis Moura, da área de Ciências Sociais, da
Universidade Federal do Piauí , como convidada.
São Luís, 05 de agosto de 2016
Sistematização: Lélia Cristina Silveira de Moraes
Colaboração: Maria Inês Araújo, Cláudio Pinto
Nunes e Maria Lília Imbiriba Colares

Anexo

Critérios de Avaliação e Classificação dos Periódicos de Educação
(2013-2015)
Propostas de Mudança no texto com aprovação dos editores presentes no VIII
Encontro de Editores de Periódicos de Educação Regiões Norte e Nordeste

Extratos A1 A2
ITEM 2 (aprovação por unanimidade)
Sobre o critério - Comitê Científico ou Conselho Editorial formado por
reconhecidos pesquisadores nacionais de instituições distintas;
Proposta aprovada: Comitê Científico ou Conselho Editorial formado por
pesquisadores que orientem e atuem em programas de Pós-graduação.
ITEM 10 (aprovação por unanimidade)
Sobre o critério - Periódico com o mínimo de vinte e quatro (24) artigos,
anualmente, de autores nacionais (75% de instituições distintas daquela que edita
o Periódico) e de autores estrangeiros (25% de instituições distintas).
Proposta aprovada: Periódico com o mínimo de vinte e quatro (24) artigos,
anualmente, de autores nacionais (75% de instituições e regiões distintas daquela
que o edita) e de autores estrangeiros (25% de instituições distintas).
ITEM 14 (aprovação por unanimidade)
Critério: Afiliação institucional do(s) autor(es);
Proposta aprovada: Afiliação e titulação institucional do(s) autor(es).

Extrato B1
ITEM 09 (aprovação por unanimidade)
Critério: Periódico com o mínimo de quatorze (14) artigos, anualmente, de autores
nacionais (75% de instituições distintas daquela que edita o Periódico) e de
autores estrangeiros (15% de instituições distintas).
Proposta aprovada: Periódico com o mínimo de quatorze (14) artigos,
anualmente, de autores nacionais (75% de instituições distintas daquela que o
edita) e de preferência 10% de autores estrangeiros.
ITEM 11
Critério: Artigos com o máximo de três (3) autores.
Proposta aprovada: Retirada do item 11
Votantes a favor da retirada do item: 11

Votantes a favor da permanência do item: 03
Abstenção: 01
Extratos B4 e B5:
ITEM 08
Critério: Periódico com o mínimo de doze (12) artigos, anualmente, de autores
nacionais (40% de instituições distintas daquela que edita o Periódico) e de
autores estrangeiros (15% de instituições distintas).
Proposta aprovada: Periódico com o mínimo de doze (12) artigos, anualmente, de
autores nacionais (40% de instituições distintas daquela que o edita).
Votação: Retirada da expressão estrangeiro e do quantitativo de autores
estrangeiros.
Observação: Votação
1. Acrescentar a palavra preferencialmente: 1 voto;
2. Retirar a expressão e de autores estrangeiros e quantitativo: 10 votos
3. Permanecer o texto original: 01 voto
4. Abstenção: 4
Extratos B4 e B5
ITEM 12
Critério: Artigos em dois idiomas.
Proposta aprovada: retirada desse item “Artigos em dois idiomas“ dos extratos
OBS: Elaborar documento contendo notas explicativas sobre o termo
reconhecido constante no item 2 (Comitê Científico ou Conselho Editorial,
formado por reconhecidos pesquisadores nacionais de instituições distintas), dos
extratos.

