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Os slides que seguem foram preparados 
como uma mediação entre apresentador e 
audiência. Assim, os slides não falam por si. 
Desde modo foram introduzidas notas 
explicativas para recompor o escopo da 
exposição. Para tanto, o tamanho das 
figuras ilustrativas foram reduzidos. Espero 
que sejam de algum proveito. WBG
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“A produção científica brasileira 
vem participando e contribuindo 
para internacionalização fiel a 
tradição da universalidade do 
conhecimento”

Argumento:



1. Prospecto “Posdoc” (1983) Embrião da internacionalização

Nota: A internacionalização está na gênese da concepção de ciência e é inerente a método de pesquisa. As quatros figuras acima são evidências 
de projetos que partiram deste princípio. As duas à esquerda se referem à fundação do Programa de Pós-graduação em Psicologia, cujo projeto 
inicial foi ouvir em 1986 as recomendações de experientes professores brasileiros das mais importantes universidades. A questão era: como 
deveria ser um excelente programa de pós graduação. Ouvidas as recomendações, o Programa hoje compõe o seleto conjunto dos três PPGs em 
Psicologia com conceito 7 pela capes. 
As duas figuras à direita se referem a fundação da Revista Psicologia: Reflexão e Crítica que seguiu desde o início, mesmo sendo “datilografada” se 
orientou por normas de publicações internacionais. Hoje é uma das melhores revistas científicas internacionais. É publicada em inglês pela 
SpringerOpen. Referi-me a prospecto “posdoc” por que foram os meus grandes projetos logo após a conclusão do doutorado. 
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2. Políticas científicas e a internacionalização radical da família

Child & Family Psychological
Services

Essas fotos foram usadas na apresentação para aquecer a audiência. Foi uma brincadeira. A ideia era dizer que eu havia radicalizado, internacionalizando a própria família. 
Minha filha, a psicóloga Vanessa foi para um doutorado sanduíche na Stony Brook State University of New York. Convidada a permanecer dois anos, ficou mais um terceiro 
para fazer residência na Child & Family Psychological Services, sendo a seguir convidada a se associar ao staff. Por lá ficou e constitui família, casando-se com um ítalo-
americano. Meu filho, engenheiro Victor foi a San Francisco apresentar trabalho em congresso. Gostou do Silicon Valley e decidiu que era ali que gostaria de trabalhar. 
Findo o mestrado voltou e foi aceito pelo Google onde trabalha até hoje. No dia desta apresentação, ele estava em missão do Google na Índia. Que baita 
internacionalização!

Vanessa’s family

Victor’s family



2001 - 2011

3. Por uma política editorial para periódicos em Psicologia

Nota - A minha luta pela 
internacionalização vem de muitos 
anos. Nos início dos anos 1990, eu 
já lutava por um indexador para os 
periódicos brasileiros. O projeto 
foi concluído e posteriormente 
assumido e ampliado pelo 
Conselho Federal de Psicologia, 
culminando com o extraordinário 
BVS-Psi, como reconhecem as 
citações que seguem no próximo 
slide.



“Durante muitos anos, antes do início da construção da BVS-Psi, muitas pessoas 
imaginaram (ou sonharam com) possibilidades de fazer que a produção brasileira em 
Psicologia pudesse ser tornada acessível para psicólogos, estudantes, professores e 
pesquisadores. Consigo me lembrar de várias propostas de criação de mecanismos de 
referenciação. Lembro, especialmente, do William Gomes apresentando seu projeto de 
criação de um “Psychological Abstracts” a quem se dispusesse a escutar, creio que no 
começo da década de 90. Lembro que todos os comentários a seu projeto eram sobre a 
importância e a urgência de transformar isso em realidade, mas...”

Marcos Ferreira
p. 54

Silvia Koller
p. 66

“Lembramos o projeto Brazilian Psychological Abstracts, que William Gomes defendia, 
tendo como modelo o American Psychological Abstracts que publicava em papel os 
resumos de todos os artigos indexados no mundo em Psicologia. Mas queríamos mais do 
que abstracts, queríamos todas as revistas, todos os cursos, todos os livros, toda a 
Psicologia na internet, mostrando que aqui se faz pesquisa de alta qualidade, nas 
condições que temos.”



4. Internacionalização no 15º Simpósio da ANPEPP



Os próximos slides documentam a 
ênfase dada à internacionalização
no 15º Simpósio da ANPEPP e no III 
Seminário Novos Horizontes, 
ambos em 2014, que tive a honra
de organizar.









Nota: Os trabalhos apresentados na Simpósio 
e no Seminário foram publicado na Reflexão 
e Crítica. 



Lo Bianco, Hutz & M. E. Yamamoto, 2015, p. 49.



Menandro, Linhares, Bastos & Dell’Aglio, 2015, p. 57



5. Internaciotional Journal of Psychological Reviews

O item 5, desta
apresentação, trata deste
projeto de revista que 
infelizmente foi
descontinuado pela 
ANPEPP. Realmene uma
pena. O Brasil perde
muito com essa falta de 
continuidade em suas
políticas de 
internacionalização. 



A linha editorial da Revista Internacional de Revisões em Psicologia é 
dedicada à publicação de artigos que apresentem contribuições teóricas 
importantes para qualquer área da psicologia científica, incluindo 
avaliações e considerações sobre teorias alternativas. Linha editorial 
não inclui artigos voltados à levantamento sistemático de literatura, à 
discussão de métodos e delineamentos, ou à comunicação de achados 
empíricos. No entanto, comentários que  descrevam, analisem e 
discutam progressos expressivos em determinada área da psicologia 
científica, modelos teóricos, artigos e livros publicados são bem vindos. 



6. CAPES: Mais Ciência, Mas Desenvolvimento

Nota: Diante da crise 
econômica que o 
Brasil atravessa e dos 
cortes nas verbas 
para a ciência, a 
CAPES recorre a 
criatividade para dar 
continuidade as suas 
políticas.



Concepta Margaret McManus Pimentel,
Diretora de Relações Internacionais da CAPES
Eleita membro da Academia Brasileira de Ciências

A Coordenação de Aperfeiçoamento 
de Pessoal de Nível Superior (Capes) 
apresentou nesta sexta-feira, dia 17, 
no centro de eventos da PUCRS, o 
novo programa com foco na 
internacionalização das 
universidades. Como o nome 
provisório de Mais Ciência, Mais 
Desenvolvimento



30 de janeiro de 2017

Diretor da Capes, Patrício Pereira Marinho 
informa sobre o lançamento nos próximos 
meses do Programa Johanna Döbereiner

Mais Ciência, Mais Desenvolvimento



Abílio A. Baeta Neves
Presidente da CAPES

“Em vez de dizer o que deve ser feito, o programa 
vai permitir que as instituições desenvolvam seus 
próprios projetos. Será dada mais autonomia, mas 
também haverá muito mais responsabilidade” 

“A mobilidade faz parte da internacionalização, 
mas há uma série de ações que se 
complementam e precisam ser trabalhadas 
pelas próprias universidades”

Concepta McManus
Diretora de Relações Internacionais 



Johanna Döbereiner
1924-2000 

A agrônoma Johanna Döbereiner é a sétima cientista 
brasileira mais citada pela comunidade científica 
mundial e a primeira entre as mulheres, segundo 
levantamento de 1995 da Folha de S. Paulo. Suas 
pesquisas, fundamentais para que o Brasil 
desenvolvesse o Proalcool e se tornasse o segundo 
produtor mundial de soja, poupam ao país um gasto 
anual próximo a 1,5 bilhões de dólares e tiveram 
impacto direto na economia nacional. Seu trabalho com 
fixação biológica do nitrogênio permitiu que milhares 
de pessoas consumissem alimentos mais baratos e 
saudáveis, o que lhe valeu a indicação ao Prêmio 
Nobel em 1997. No entanto, a cientista é pouco 
conhecida no Brasil. (Wikipédia)

Por que “Programa Johanna
Döbereiner Mais Ciência, Mais 

Desenvolvimento”

https://pt.wikipedia.org/wiki/Folha_de_S._Paulo
https://pt.wikipedia.org/wiki/Pr%C3%AAmio_Nobel


Scimago
Journal &
Country 
Rank
1996-2015

Com a crise no 
finaciamento da 
ciência, teme-se 
que o Brasil perca
sua posição no:



Como anda o 
inglês dos nossos 
periódicos?
Recomendo a 
leitura dos dois 
artigos 
mencionados.





Fradkin, 2017, p. 8





Zero Hora, 18 de março de 2017 | N° 18796
COM A PALAVRA –
Ministro da Educação José Mendonça Filho (DEM-PE),
“O BRASIL INVESTE EM EDUCAÇÃO, MAS INVESTE MAL”

ZH - A discussão no financiamento da educação trata das universidades 
federais. Qual a sua opinião sobre cobrar mensalidade de quem pode pagar?

Ministro - O Brasil, num momento político tão conturbado, não poderia discutir 

essa agenda. A gente tem de preservar os espaços e o acesso às 

universidades públicas, mas tem de colocar que a grande lacuna da educação 

no Brasil é a educação básica. Ocorreram inversões absurdas. Entre 2010 e 

2016, o investimento na educação superior foi na ordem de R$ 30 bilhões, e na 

educação básica foi de R$ 10 bilhões. A diretriz do MEC na minha gestão, na 

gestão do governo Temer, será sempre preservar o acesso à universidade 
pública ou privada, mas garantindo prioridade absoluta à educação básica.



• "Aumentar o impacto de ações que visam o treinamento de 
professores e profissionais que atendem a educação básica"

• "Expandir a participação no cenário internacional fortalecendo as 
redes de pesquisa, incentivando o intercâmbio entre professores e 
estudantes e, sobretudo, aumentando a divulgação da pesquisa 
nacional em meios internacionais qualificados"

• "Profissionalização dos nossos mais importantes jornais para 
publicação em inglês"



• O Brasil realizou avanços extraordinários, obtendo grandes resultados 
com suas políticas para programas de pós-graduação; 

• As políticas se caracterizaram e foram bem sucedidas como diretrizes 
para o crescimento; 

• Hoje nós necessitamos de políticas para o amadurecimento e para a 
consolidação autossustentável;

• O equilíbrio entre crescimento e amadurecimento afeta a qualidade da 
pesquisa, a competição por produtividade, e as políticas de publicação;

• As finalidades da pesquisa, sejam elas básicas ou aplicadas vão muito 
além do conceito de “artigo” e de publicação

7. Conclusões: A inerência da internacionalização



• A produção de artigos se tornou um fim em si mesmo. Não interessa 
os alcances reais da pesquisa, interessa o número de artigos 
publicados em revistas qualificadas, e frequência de citação por 
artigo;

• Internacionalização é um produto do amadurecimento, seja por 
intercâmbios com pesquisadores internacionais, seja pelo trabalho 
conjunto em projetos de grande impacto;

• O ápice da internacionalização ocorrerá quando a nossa pesquisa 
alcançar grau tão elevado de qualidade e contribuição real à ciência, 
à inovação, à tecnologia, com sucesso aferível em transformações 
sociais e de infraestrutura, que outros virão aqui aprender conosco 
e as melhores revistas disputarão nossos artigos.

• Internacionalização radical não é algo que se acrescenta é inerente 
ao diligente trabalho de pesquisa, formação e divulgação.  



1924-2004 Reavaliação de diplomas 
estrangeiros 

Curiosidade: Carolina Bori é nome de Portal da CAPES para reavaliação de diplomas



gomesw@ufrgs.br


