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Le van do em con si de ra ção a im por tân cia da sis te ma ti za ção das pu bli ca ções na área de 
hu ma ni da des e as pe cu li a ri da des da pro du ção ci en tí fi ca na área edu ca ci o nal, re a li zou-se nos
dias 22 e 23 de agos to de 2000, na Fa cul da de de Edu ca ção da Uni ver si da de de São Pa u lo, o
 seminário POLÍTICA DE PUBLICAÇÃO CIENTÍFICA EM EDUCAÇÃO NO BRASIL HOJE". O se mi ná -
rio se de sen vol veu por meio de ex po si ções or ga ni za das em tor no de três me sas-redondas,
 conforme o te má rio aba i xo trans cri to. Con tou com a pre sen ça de mais de cem par ti ci pan tes, a
ma i or par te dos qua is edi to res de pe rió di cos ci en tí fi cos da área de edu ca ção, que, na úl ti ma
 sessão, apre sen ta ram as re co men da ções que cons tam des te do cu men to, para que se jam en ca mi -
nha das às as so ci a ções de pes qui sa, às agên ci as de fo men to e ins tân ci as ava li a do ras, e à co mu ni -
da de ci en tí fi ca em ge ral.

Temário

“A pro du ção ci en tí fi ca na área edu ca ci o nal e o pa pel dos pe rió di cos es pe ci a li za dos”
Ba lan ço do pa pel que vem sen do cum pri do pe los pe rió di cos na di vul ga ção e no fo men to à
qua li da de da pes qui sa; di fe ren tes li nhas edi to ri a is; for mas de fi nan ci a men to e in ser ção
ins ti tu ci o nal dos pe rió di cos.

Expo si to res: Ma ria Mal ta Cam pos (Edi to ra da Re vis ta Bra si le i ra de Edu ca ção)
Osmar Fá ve ro (Mem bro da Di re to ria da ANPed)
Águe da Bit ten court (Edi to ra de Pro-Posições)

“Qu a li da de edi to ri al e sis te ma clas si fi ca tó rio dos pe rió di cos”
Aná li se dos cri té ri os ex ter nos de ava li a ção do con jun to dos pe rió di cos da área; a ques tão
da pe ri o di ci da de, in de xa ção, exo ge nia, abran gên cia e dis tri bu i ção das re vis tas.

Expo si to res: Ro saly Fá ve ro Krzyza nows ki  (FAPESP)
Rosa Ma ria Bu e no Fis cher (Edi to ra de Edu ca ção & Re a li da de)

“Arbi tra gem da pro du ção ci en tí fi ca: a edi to ra ção”
Exa me dos pro ble mas prá ti cos do pro ces so de edi to ra ção; o pa pel dos edi to res, do con se -
lho  editorial e dos pa re ce ris tas ad hoc; cri té ri os e pro ce di men tos de ava li a ção dos ar ti gos;
as pec tos ci en tí fi cos e éti cos.

Expo si to res: Lu ci a no Men des de Fa ria Fi lho (Edi tor de Edu ca ção em Re vis ta)
Ivany Pino (Edi to ra de Edu ca ção e So ci e da de)
Elba Si que i ra de Sá Bar ret to (Edi to ra de Ca der nos de Pes qui sa)
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Recomendações

1. Que as in for ma ções so bre in de xa ção de re vis tas se jam di vul ga das o mais am pla men te  pos -
sível, es pe ci al men te en tre os edi to res;

2. Que as ques tões de or dem éti ca en vol vi das em cada eta pa do pro ces so de edi to ra ção se jam
ob je to de uma am pla e con tí nua dis cus são;

3. Que os cri té ri os ado ta dos na ava li a ção e clas si fi ca ção das re vis tas se jam de fi ni dos com ma i or
cla re za, es pe ci al men te por par te da CAPES, le van do em con ta as pe cu li a ri da des da área de
edu ca ção e as es pe ci fi ci da des de cada re gião, de cada ins ti tu i ção e dos pró pri os pe rió di cos;

4. Que em tais ava li a ções as re vis tas de pe ri o di ci da de mais lar ga não se jam des fa vo re ci das, de
modo que por meio de uma po lí ti ca de pu bli ca ções se es ti mu le a pro du ção e a qua li da de da
pes qui sa na área da edu ca ção em to das as re giões do país;

5. Que seja es ta be le ci do um diá lo go en tre os edi to res e a ANPed para se dis cu tir os cri té ri os de 
clas si fi ca ção dos pe rió di cos e os cri té ri os de fi ni do res de “ci en ti fi ci da de” e “fa tor de  impacto”;

6. Que seja exa mi na da uma for ma de os pe rió di cos te rem par ti ci pa ção no COMPED (Co mi tê dos
Pro du to res de Infor ma ções Edu ca ci o na is).

Subs cre vem esta Car ta as se guin tes re vis tas:
Edu ca ção e Pes qui sa, da Fa cul da de de Edu ca ção da USP
Edu ca ção e So ci e da de, do Cen tro de Estu dos Edu ca ção e So ci e da de (CEDES)
Ca der nos CEDES, do Cen tro de Estu dos Edu ca ção e So ci e da de (CEDES)
Estu dos Le o pol den ses, sé rie Edu ca ção, da UNISINOS
Ca der nos de Pes qui sa, da Fun da ção Car los Cha gas
Te o ria e Prá ti ca da Edu ca ção, do De par ta men to de Te o ria e Prá ti ca da Edu ca ção, Uni ver si da de
Esta du al de Ma rin gá
Re vis ta de Edu ca ção, da Fa cul da de de Edu ca ção da PUC-Campinas
Edu ca ção & Re a li da de, da Uni ver si da de Fe de ral do Rio Gran de do Sul
Edu ca ção em Re vis ta, da FaE da Uni ver si da de Fe de ral de Mi nas Ge ra is
Pro-Posições, da Fa cul da de de Edu ca ção da UNICAMP
Con tex to & Edu ca ção, da UNIJUÍ
Pa ra do xa – Pro je ti vas Múl ti plas em Edu ca ção, da UNIVERSO, São Gon ça lo, Rio de Ja ne i ro
Ca der nos de Pes qui sa, da UNIVERSO, São Gon ça lo, Rio de Ja ne i ro
Re vis ta de Edu ca ção CEAP, do Cen tro de Estu dos e Asses so ria Pe da gó gi ca, Sal va dor, Ba hia
Ciên cia & Edu ca ção, do Pro gra ma de Pós-Graduação em Edu ca ção para a Ciên cia, da
UNESP-Bauru
Edu car em Re vis ta, da Uni ve si da de Fe de ral do Pa ra ná
Re vis ta da FAEEBA, do De par ta men to de Edu ca ção I, UNEB - Uni ver si da de do Esta do da Ba hia.
Ensa io – Pes qui sa em Edu ca ção em Ciên ci as, do Cen tro de Ensi no de Ciên ci as e Ma te má ti ca, FaE, 
UFMG
Edu ca ção, Re vis ta da Fa cul da de de Edu ca ção, Pro gra ma de PG, PUCRS
Re vis ta Bra si le i ra de Estu dos Pe da gó gi cos, do INEP
Te mas em Edu ca ção, do Pro gra ma de Pós-Graduação em Edu ca ção, Cen tro de Edu ca ção, UFPB
Edu ca ção em Qu es tão, da Uni ver si da de Fe de ral de Rio Gran de do Nor te
Edu ca ção & Lin gua gem, da Fa cul da de de Edu ca ção e Le tras, Pro ga ma de Pós-Graduação  em
Edu ca ção, Uni ver si da de Me to dis ta de São Pa u lo
Edu ca ção em Foco, da Fa cul da de de Edu ca ção da Uni ver si da de Fe de ral de Juiz de Fora
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