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EXPERIÊNCIAS COM DIFERENTES MODELOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS: DIRETRIZES ATUAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS

• Experiências prévias e atuais

• Equipe editorial da revista Avaliação Psicológica (2009-2011).

• Editor associado da revista Psico-USF (2012-2014; 2017-atual).

• Editor associado da revista Paidéia (2014-2017).

• (Acompanhamento próximo da revista Avaliação Psicológica enquanto

presidência do IBAP).



EXPERIÊNCIAS COM DIFERENTES MODELOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS: DIRETRIZES ATUAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS

• Equipes para processo editorial

Formato 1 Formato 2 Formato 3

Editor X X X

Editor associado X X

Secretaria (profissionalizada 
ou não)

X

Equipe para integrar pareceres X

Filtragem de manuscritos

Revisão de idiomas X X X

Diagramação e indexação X X X



EXPERIÊNCIAS COM DIFERENTES MODELOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS: DIRETRIZES ATUAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS

• Possibilidades relativas ao processo editorial

• Editores associados: divisão de tarefas, conhecimentos específicos.

• Possibilita inclusive, e idealmente, auxiliar no parecer final do manuscrito.

• Uso do filtro: enxuga o processo, uso focado dos pareceristas.

• Revisão dos pareceres: integração dos pareceres, sem discordâncias,

sem inadequações.



EXPERIÊNCIAS COM DIFERENTES MODELOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS: DIRETRIZES ATUAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS

• Alguns entraves relacionados ao processo como um todo

• Manuscritos em inglês e/ou de instituições de outros países.

• Criar estratégias para “chamar” autores internacionais e/ou nacionais em inglês:
bases de dados internacionais, versão em inglês da página, convites à experts
em números especiais.

• Qualidade dos manuscritos versus critérios para submissão.

• Muitas vezes “poluem” o processo editorial, principalmente, quanto aos
pareceristas.

• É necessário ter bem estabelecidos os critérios para os diferentes delineamentos:
usualmente delineamentos de revisão não estão bem estabelecidos.

• Alta rotatividade na equipe editorial.

• Não proficiência no uso das ferramentas para o processo editorial.

• Número insuficiente de pareceres; pareces incongruentes.



EXPERIÊNCIAS COM DIFERENTES MODELOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS: DIRETRIZES ATUAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS
• Sumário de propostas para revistas nacionais em psicologia

• Tanto quanto possível.

• De acordo com as especificidades de cada área.

• Internacionalização dos artigos: publicações nacionais em inglês e publicações
internacionais na revista.

• É necessário criar estratégias para atingir o público de estudantes e profissionais que
não tem proficiência em inglês. Esse é o papel das revistas? Livros?

• Filtro na entrada dos manuscritos: avaliação da qualidade dos manuscritos submetidos
já na submissão e, casos que não atinjam, não entram para o processo.

• Para as revistas não específicas, talvez seja interessante ter seções.

• Congruência entre pareceres: verificação sobre concordância entre os pareceristas, com
abertura para modificações, adições ou exclusões.

• Secretaria com treinamento: equipe ou centralizado em uma só pessoa, com
conhecimento no processo editorial.



EXPERIÊNCIAS COM DIFERENTES MODELOS EM 
REVISTAS CIENTÍFICAS: DIRETRIZES ATUAIS E 
PERSPECTIVAS FUTURAS
• Sumário de propostas para revistas nacionais em psicologia

• Restrições normativas dada qualificação da revista: instruções restringindo
manuscritos sem informações, estrutura e profundidade compatíveis com o rigor da
revista.

• Solicitação aos pareceristas: com base no know-how da revista, estabelecer número
médio de pareceristas iniciais para obtenção do número requerido de pareceres
(e.g., dois).

• Base de dados de pareceristas: plataforma integrada para psicologia, com
informações sobre pareceristas (área, especialidade, contato, etc.).

• Avaliação “social”: uso de controle por avaliação entre os envolvidos no processo
editorial.

• Pareceristas, editores, revista.



•Obrigado pela atenção!

• lucas@labape.com.br


