
 
 
 

Ata de Reunião da Diretoria da Associação Brasileira de Editores 
Científicos de Psicologia – ABECiPsi 

 
08 DE JUNHO DE 2014 – 09h 
Biblioteca Dante Moreira Leite 

 
Participantes presencialmente: Maria Imaculada Cardoso Sampaio, Fernanda 
Leite Guzman, Maria Cristina Triguero Veloz Teixeira, Aparecida Angélica 
Z.P.Sabadini, Gustavo M. Massola 
 
Participantes via skype: Acácia Angeli dos Santos, Bruno Damásio, Heloísa 
Maciel, Danilo Suassuna 
 
 
Item 01 da pauta: 1ª reunião da ABECIPsi via Skype. 
A presidente Maria Cristina inicia a reunião com as devidas apresentações, 
ressaltando a importância da reunião, com o uso Skype para manter o quórum 
da diretoria em futuras reuniões. Não estiveram presentes com as devidas 
justificativas os presidentes passado e futuro, Fabian M Rueda e Alessandra 
Gotuzo Seabra, respectivamente. 
  
Item 02: Consolidação do convênio com a ABEC e obtenção do DOI para 
as revistas afiliadas à ABECiPsi. 
A consolidação depende do pagamento à ABEC, que está pendente devido á 
necessidade de registro da ATA da eleição 2014-2016. Com a Ata registrada 
poderemos regularizar a conta corrente da Associação e fazer as 
movimentações/pagamentos, o que permitirá fazer o pagamento à ABEC. A 
Ata está sendo registrada, no 2º Oficial de Registro de Títulos e Documentos 
Civil de Pessoa Jurídica da Capital. Prazo de entrega 18.07.2014. Neste ano 
de 2014, todas as revistas afiliadas à ABECiPsi estarão, automaticamente, 
afiliadas à ABEC. 
 
Item 03: Estratégias para ampliação do número de associados, incluindo 
alunos de doutorado de PPGs do Brasil e revistas do PEPSIC/SCIELO. 
Com base na lista atualizada que a Fernanda disponibilizará no site da 
ABECiPSi, cada membro da diretoria fará uma lista de contatos pessoais de 
editores para enviar a carta-convite para afiliação à ABECiPSi. A presidente 
fará um esboço da carta que será enviada em breve para 
sugestões/alterações. 
Após a carta ficar pronta cada membro da diretoria enviará para os contatos 
com cópia para o e-mail da ABECiPSi. 
Encaminhar carta para a lista de coordenadores dos GT da ANPEPP, 
lembrando que o teor da carta, dentre outros aspectos solicitará:  
a) sugestões de nomes e contatos de recém-doutores em Psicologia e que 
tenham experiência acadêmica para convidá-los a compor nossa lista de 
revisores de periódicos que poderá ser usada pelos editores filiados à 
ABECiPSi; 
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b) indagar junto aos PPG das regiões norte e nordeste, fundamentalmente que 
tenham PROCAD, parcerias para a promoção de cursos sobre publicação 
científica em Psicologia, revisões de literatura, editoração e indexação de 
revista, tendo como público-alvo: doutorandos, professores de PPG em 
Psicologia, editores de revistas científicas;  
c) Bruno e Imaculada se dispuseram para colaborar como docentes com 
cursos promovidos pela ABECiPSi. 
 
Item 04: Montar alguma estratégia no congresso Ciência e Profissão para 
captação de sócios. 
Fabian (presidente passado) e presidente do Congresso será contatado para 
nos orientar sobre como devemos proceder para a formalização do pedido da 
ABECiPSi para a promoção do Encontro de Editores. 
 
Item 05: Eventos específicos para captação de editores e autores. 
Regina Heloísa sugere que seja avaliada a utilização de recursos PROCAD 
para a promoção de palestras itinerantes que possam possibilitar a troca de 
experiências com outras regiões do país. Foi sugerido também que a ABECIPsi 
estabeleça parcerias com os Conselhos Regionais para que as viagens para 
outros estados possam ser realizadas. 
 
Item 06: Criação de uma página no facebook. 
Danilo Suassuna ficou responsável pela criação da Fan Page da ABECiPsi. 
Fernanda e Imaculada serão autorizadas a publicar/editorar. A presidente 
avaliará e publicará as matérias sugeridas. 
 
Item 07: Outros informes 
Retomar a cooperativa de editores para o sistema de marcação/indexação no 
PEPSIC e fazer nova reedição do manual de publicação. 
 
 

Endereço: Universidade de São Paulo / Instituto de Psicologia / Biblioteca 
Dante Moreira Leite 

Av. Prof. Melo de Moraes, 1721 - Bloco C - Cidade Universitária - 05508-030 - 
São Paulo / SP 

Fones: (11) 3091-4391 / (11) 3091-4392     -      E-mail: abecipsi@gmail.com 


