
Biblioteca Virtual em Saúde - Psicologia 

Ata de Reunião do II Encontro de Editores de  

Revistas Científicas de Psicologia 

 

O II Encontro de Editores de Revistas Científicas de Psicologia foi realizado 

em 10 de março de 2006, das 9hs às 18hs, na sede do Conselho Regional 

de Psicologia – 6ª. Região, à Rua Arruda Alvim, 89 - Jardim América - Cep 

05410-020 em São Paulo. O Encontro contou com a participação da 

Comissão Organizadora: Acácia Aparecida Angeli dos Santos, André 

Serradas, Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, Maria Imaculada Cardoso 

Sampaio, Silvia Helena Koller; editora da Revista Psicologia Ciência & 

Profissão, Vice-coordenador da BVS-Psi,  Bibliotecária do Serviço de 

Biblioteca do Instituto de Psicologia da Universidade de São Paulo, 

Coordenadora da BVS-Psi e Diretora do Serviço de Biblioteca do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo, Coordenadora Científica da BVS-

Psi, respectivamente. 

Participaram também do II Encontro Ana Rita J. Linguanotto, Antonio 

Marcos Amorim, Célia Regina de Oliveira Rosa, colaboradores da BVS-Psi e 

bibliotecários do Serviço de Biblioteca do Instituto de Psicologia da 

Universidade de São Paulo. 

Programa 

Manhã 

9h00 – Palavras de Boas Vindas (Ana Mercês Bahia Bock)

9h20 – ABECiP – Estatuto e Regulamentação

10h00 – Eleição da I Diretoria da ABECiP

11h00 – Intervalo
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11h15 –  PEPSic: Estágio Atual e Perspectivas (André Serradas)

11h50 – Cooperativa de Editores (Maria Imaculada Cardoso Sampaio)

12h30 - Almoço

Tarde 

14h00 – Manual dos Editores e Autores Psi (Aparecida Angélica Z. P. 

Sabadini)

14h50 – Sistema SciELO de Publicação/OJS (Adriana Luccisano) 

15h40 – Intervalo

16h00 –

As Dimensões da Qualidade de Periódicos Científicos e sua 

Utilização na Avaliação de Revistas e de Instituições (Piotr 

Trzesniak)

17h00 – Considerações Finais

18h00 - Encerramento

 

Manhã 

 

O II Encontro teve início com as boas-vindas aos participantes por Acácia 

Aparecida Angeli dos Santos, em nome da presidente do Conselho Federal 

de Psicologia Ana Mercês Bahia Bock. Em seguida, Maria Imaculada Cardoso 

Sampaio fez um breve relato sobre a programação das atividades 

relacionadas ao evento e convidou  Silvia H. Koller e Aparecida Angélica Z. 

P. Sabadini para a leitura da primeira versão do Estatuto da Associação 

Brasileira de Editores Científicos de Psicologia - ABECiP. Após a leitura do 

mesmo, Silvia H. Koller propõe a formação de uma nova comissão para 

trabalhar no estatuto, o qual seria enviado à todos os editores por e-mail, 

com agendamento de uma nova data para discussão presencial. Tendo em 

vista o fato de que o mesmo possui muitos pontos a serem revistos. A 

Página 2 de 9 



Profa. Aydil M. De Queiroz Perez-Ramos, editora do Boletim da Academia 

Paulista de Psicologia São Paulo, ressalta  que por sua experiência ela 

acredita que caso seja criada essa nova comissão, a ABECiP ficará impedida 

de atuar nesse período devido à necessidade de tempo maior para 

discussão, além da demanda de prazo legal para aprovação do estatuto. 

Silvia H. Koller argumenta que o estatuto está parado desde 2004 e   

discuti-lo no evento será perda de tempo, pois acredita que mais 3 (três) 

nomes juntamente com Maria Imaculada C. Sampaio e Aparecida Angélica  

Z. P. Sabadini possam refazer o estatuto em dois meses. Alguns 

participantes são contrários a proposta de Silvia H. Koller e Acácia 

Aparecida Angeli dos Santos propõe que um grupo formado por alguns 

membros da comissão estatutária dirijam-se à outra sala para discutir o 

estatuto enquanto é dado prosseguimento ao evento. Ana Loffredo, editora 

da revista Psicologia USP, concorda com a sugestão dada pela Profa. Aydil 

M. De Queiroz Perez-Ramos e comenta que deve haver um fruto concreto 

desse trabalho, através da implantação da Associação Brasileira de Editores 

Científicos de Psicologia – ABECiP, durante o evento; Ana é contrária a 

proposta de Silvia, a qual retira a proposta dada anteriormente. Sebastião 

Rogério Gois Moreira, da Fundação Helena Antipoff, editor da revista 

Escritos sobre Educação, argumenta que os participantes envolvidos no 

Congresso da Associação Brasileira de Editores Científicos – ABEC em Águas 

de São Pedro também deveriam se reunir juntamente com Maria Imaculada 

C. Sampaio e Aparecida Angélica Z. P. Sabadini a fim de darem suas 

contribuições para implantação do estatuto. Julieta Quayle, editora do 

periódico Psicologia Hospitalar sugere também que seja formado um grupo 

para a discussão da proposta e por fim alguns editores sugerem que a 

pauta seja invertida para antecipação das atividades. 

Cícero Emídio Vaz, editor da revista Psico (PUCRS) sugere que o grupo se 

reúna e traga nova proposta para discussão. Assim, um grupo de trabalho 

formado por Aparecida Angélica Z. P. Sabadini, Piotr Trzesniak, Sebastião 
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Benício da Costa Neto e Sebastião Rogério Gois Moreira; reúnem-se em 

outra sala para estudar o estatuto e trazer nova proposta. Silvia alerta para 

que aqueles que tenham pontos a destacar se manifestem, anotem seus 

comentários e passem para o grupo com as alterações indicadas. O estatuto 

é comentado item por item com destaques introduzidos pelos participantes. 

Profa. Aydil quer saber se a legislação está de acordo com o código civil, e 

sugere que, primeiramente, sejam ouvidos os destaques gerais. Todos 

aceitam a proposta na qual a Comissão se reunirá para efetuar as 

alterações no estatuto e retornar para discussão em plenária. Maria 

Imaculada pede aos participantes do evento que se apresentem para que 

todos possam se conhecer e encaminha todos os presentes para o intervalo. 

Após o intervalo inicia-se a apresentação “ PEPSic: Estágio Atual e 

Perspectivas” com André Serradas, que informa sobre todo o trabalho 

realizado pela equipe do  PEPSic  e sinaliza que sua apresentação é uma 

prestação de contas sobre os serviços realizados para que os periódicos 

eletrônicos em Psicologia se consolidem enquanto um portal e que o 

comprometimento dos editores é fundamental para a continuação da 

existência do trabalho.  

Maria Imaculada intervém e comenta que o  PEPSic  foi fruto de muito 

trabalho, considerando que em 2004 representava apenas uma idéia a 

disponibilização de textos completos com acesso livre, e hoje é uma 

realidade consolidada. Destaca a participação dos editores que fizeram 

treinamento no Serviço de Biblioteca e Documentação do Instituto de 

Psicologia da Universidade de São Paulo e levaram avante o trabalho. Maria 

Imaculada apresenta a idéia de “Cooperativa” que tem por objetivo baratear 

custos para a marcação e geração das revistas para o  PEPSic, pois o tempo 

médio de treinamento é de 1 (uma) semana e os custos de marcação são 

de R$ 1.000,00 (Mil reais) por fascículo. Informa que é necessário: 

equipamentos, softwares, materiais específicos para a edição do periódico, 

além da capacitação de pessoas envolvidas no processo. Diante disso, Maria 
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Imaculada lança o embrião para criação de  uma cooperativa que contrate o 

trabalho de um grupo de profissionais para trabalhos de editoração e 

marcação, o que representaria barateamento de custos, viabilizando a 

publicação dos 5 últimos anos de cada periódico integrante do  PEPSic. 

Alexandre Dittrich, editor da revista Interação em Psicologia, UFPR pergunta 

sobre o que está implícito na editoração de uma revista e André fornece 

explicações sobre o quanto o trabalho é grande e exaustivo implicando em 

revisão de HTML, etc.  

Adriana Luccisano, da BIREME, fala de aspectos da conversão para formato 

HTML e explica que a hora/trabalho, hora/equipamento, hora/conversão, 

servidor, oneram o processo até a disponibilização da revista. Maria 

Imaculada aponta que o objetivo maior é a bibliometria que resultará na 

medição do índice de impacto do  PEPSic. Marco Aurelio Maximo Prado, 

editor da Revista Psicologia Política / ABPP, felicita a iniciativa para 

formação da cooperativa, visto que nem sempre as revistas tem um 

profissional à disposição e sugere que a idéia poderia ser amadurecida com 

dados de custos, etc. Maria Imaculada coloca que, de imediato, os custos 

cairiam em 50% (cinqüenta por cento). André comenta sobre a necessidade 

de estrutura física, contratação de uma equipe de profissionais de 

estudantes de Biblioteconomia para trabalho diário de 5 horas (cinco) /dia e 

que para marcação de textos em uma semana é necessário que os editores 

enviem os textos já editorados. Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira, 

editora da Psicologia: teoria e prática, Mackenzie; afirma que a idéia é boa, 

mas o problema é dinheiro. Renata Galvão Leite das Chagas, editora da 

Revista de Saúde Mental Álcool e Drogas, da Escola de Enfermagem de 

Ribeirão Preto, USP questiona sobre como seria viabilizada a “Cooperativa” 

e sobre os treinamentos oferecidos.  

André explica as etapas que serão ministradas no treinamento para fazer a 

marcação da revista, conversão de arquivos, editoração, ambiente 

operacional, etc. Informa, também, que os custos de disponibilização dos 
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textos da revista podem ser divididos e que a idéia de cooperativa pode ser 

aprimorada. Outros comentam que não há sistemática de trabalho tendo 

em vista a realização do trabalho pelo estagiário por apenas algum tempo. 

Marco Aurélio sugere que a rede de pessoas capacitadas para execução 

desse serviço pudessem dar início à formação de uma “cooperativa online”. 

Maria Cristina Rodrigues Azevedo Joly, editora da revista Psicologia Escolar 

e Educacional, destaca que comprar serviço é mais fácil do que manter 

gastos com um lugar físico para instalações, equipamento, etc. 

Maria Imaculada sugere um esboço de um pré-projeto que será enviado aos 

editores para avaliação, e convida todos para o almoço. 

 

Tarde 
 
É apresentado o Manual dos Editores e Autores Psi por Aparecida Angélica 

Z. P. Sabadini. Profa. Aydil diz que a publicação será um “Manual de 

Instruções” para as revistas. Cleber Duarte Barretto salienta que o manual 

ajuda imensamente e se há possibilidade de fazê-lo em forma eletrônica; 

Aparecida Angélica coloca que houve proposta de publicação da editora 

Casa do Psicólogo em papel e, Silvia Koller menciona que ainda não 

assinaram contrato e há  possibilidade do material ficar em formato 

eletrônico com acesso aberto. Seguiram-se algumas discussões sobre 

direitos autorais e a restrição absoluta ou liberação absoluta do periódico 

em texto completo. Maria Imaculada acrescenta que a publicação do 

manual irá facilitar o trabalho dos editores e que também pode ser 

publicado em espanhol. Silvia comenta que foi editora por oito anos da 

revista Psicologia Reflexão e Crítica e desempenha a mesma função, há 

quatro anos, na Revista Interamericana de Psicologia e que poderiam criar 

um forum de discussão na página da ABECiP. 

 

Dando prosseguimento ao programa, Maria Imaculada convida Adriana 

Luccisano da BIREME para apresentar o tema “Sistema SciELO de 

Página 6 de 9 



Publicação/OJS” que informa que o objetivo da SciELO, além da publicação 

de textos em formato eletrônico é dar ao periódico maior acesso e 

visibilidade. Explica que a revista SciELO ganha em qualidade porque passa 

por um rigoroso processo de seleção; é publicada com acesso livre com 

visibilidade internacional e que o requisito Open Access é muito importante 

para qualquer revista científica.  

Adriana expõe o fluxo de trabalho da SciELO tais como, módulos DTD, 

módulo marcação, módulo conversor, módulo estatístico, base de dados, 

módulo interface, Internet e CD-ROM. Adriana apresentou o sistema SciELO 

de Publicação OJS enquanto gerenciador do processo editorial da revista e 

que ao final do processo gera um artigo marcado para a publicação na 

SciELO. O sistema está em fase de testes internos na Bireme, com 

treinamento  da equipe SciELO; o próximo passo será a liberação do 

sistema para testes externos com revistas SciELO. Maria Imaculada 

pergunta se há alguma pergunta e coloca que a nova metodologia põe fim a 

cooperativa antes mesmo do nascimento da mesma. Adriana explica que 

essa nova metodologia será, no primeiro momento, somente para os títulos 

SciELO. Maria Imaculada comenta que usando a metodologia SEER 

(Sistema Eletrônico de Editoração de revistas, software distribuído pelo 

Ibict) obtemos, no final, um arquivo PDF para disponibilização eletrônica e, 

usando a nova metodologia da Bireme temos um arquivo marcado, pronto 

para publicação na metodologia SciELO. Adriana diz que após a fase de 

testes a mesma será utilizada paralelamente à metodologia antiga por 

algum tempo. 

Maria Imaculada propõe que não haja intervalo para que se disponibilize 

mais tempo para a eleição da I Diretoria da ABECiP e, apresenta Piotr 

Trzesniak.  

Piotr Trzesniak, editor da Revista Interamericana de Psicologia,  que 

discorre sua fala sobre “As Dimensões da Qualidade de Periódicos 

Científicos e sua Utilização na Avaliação de Revistas e de Instituições”, 
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mostrando quem avalia, para que avalia, dimensões e conceitos. Esclarece 

que o processo produtivo demanda da boa realização de procedimentos 

bem feitos, prevenindo a perenidade no trabalho em caso de troca de 

equipe. Mostra que os propósitos de uma avaliação formal é seletiva (veja 

CNPq, SciELO, ISI, Fapesp) e hierárquica (Qualis), ambas sempre 

educativas e construtivas. Detalhou cada uma das avaliações: no CNPq há o 

financiamento dos melhores periódicos pois o objetivo é construir sistema 

para ecoar e refletir a ciência gerada no Brasil com cobertura em todas as 

áreas, adotando um procedimento uniforme para todas as áreas do 

conhecimento. A SciELO possui critérios rígidos para avaliação da inclusão e 

permanência de um título na base de dados. O Qualis não pretende, nem 

previu, a uniformidade de critérios de enquadramento nas várias áreas. O 

sistema QUALIS respeita os critérios estabelecidos para cada área, sem 

interferir no processo de avaliação. Com isso, o editor aconselha que os 

pesquisadores representativos da área publiquem nas revistas “S2P” (SEER, 

SCIELO, PEPSIC) para alcançarem maior número de trabalhos em revistas 

de acesso livre, não elaborarem pareceres para revistas que não permitam 

disponibilização em repositórios institucionais, citações de revistas de 

acesso livre, não cessão, incondicional, do copyright de artigos às revistas, 

procurando ressalvar a possibilidade de envio para repositórios 

institucionais online; e participação em Associação que publique ou assine 

revistas de acesso livre. 

 

Em seguida, Piotr Trzesniak chama Marco Aurelio Maximo Prado, editor da 

Revista Psicologia Política/ABPP, que apresenta o programa de trabalho da 

Subcomissão de Avaliação de Periódicos formada por ele próprio, Ana Maria 

Loffredo, Piotr Trzesniak, André Serradas, Norberto, Virgílio. Informa sobre 

a avaliação crítica da ficha atual, por parte do editor e propõe a partir de 

abril sistematização de critérios mais claros no âmbito de avaliação de 

qualidade. Em maio será apresentada à ANPEPP as fichas e critérios de 
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avaliação com peso menor para normalização e maior para qualidade. Piotr 

afirma que para existir uma ciência forte no hemisfério sul, é preciso 

convidar editores da América Latina para participação nos conselhos 

editoriais com inserção de chamada na BVS-Psi. Imaculada reitera a 

proposta e todos aclamam. 

 

Maria Imaculada dá prosseguimento à votação do Estatuto e Composição da 

Diretoria da ABECIP; Silvia Koller propõe a chapa: Sebastião Rogério Gois 

Moreira (Presidente), Fermino Fernandes Sisto (Presidente futuro), Maria 

Inês Gandolfo Conceição (1ª. Secretária), Maria Imaculada Cardoso 

Sampaio (2ª. Secretária), Lisiane Bizarro (1ª. Tesoureira), Piotr Trzesniak 

(2ª. Tesoureiro), Aydil Macedo de Queiroz Perez-Ramos (Presidente 

passado); com os suplentes: Ana Maria Jacó-Vilela, Fuad Kyrillos Neto, Zélia 

Maria Mendes Biasoli Alves, Rozilda das Neves Alves, Alexandre Dittrich, 

Fabián Javier Marín Rueda. 

 

Nada mais tendo a discutir, agradeceu-se a presença de todos e deu-se por 

encerrado o II Encontro de Editores do qual lavrou-se essa ata. 

 

 

São Paulo, 27 de março de 2006 

 

Célia Regina de Oliveira Rosa 

Bibliotecária 

Instituto de Psicologia - Universidade de São Paulo 

Serviço de Biblioteca e Documentação 
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