
 

O I Congresso Brasileiro da Associação Brasileira de Editores Científicos em Psicologia 

(ABECIPSI) teve como tema “Desafios da Publicação Científica em Psicologia”. O evento ocorreu 

nos dias 23 e 24 de março de 2017, na Universidade Presbiteriana Mackenzie, e contou com o 

número expressivo de cerca de 140 participantes, dentre alunos de graduação, pós-graduação e 

profissionais. Pontuando o caráter nacional do evento, destaca-se a presença de congressistas de 

diferentes regiões do Brasil, do Sul ao Nordeste e, inclusive, de congressistas internacionais. Ao 

longo dos dois dias do evento, foram oferecidos 4 mesas redondas (nos períodos da manhã) e 12 

minicursos (nos períodos da tarde) versando sobre diferentes temáticas relacionadas à Psicologia e 

à publicação científica. 

Na abertura contamos com a presença do Presidente do CFP, Rogério Giannini. A primeira mesa 

redonda teve como tema “As publicações científicas de pesquisadores brasileiros e desafios da 

internacionalização”, com os palestrantes Prof Dr. Abel Paker (SciELO/FAPESP), Prof Dr. Manoel 

Antônio dos Santos (USP) e Prof Dr. William Gomes (UFRGS). A segunda Mesa Redonda abordou os 

tipos de produção científica: artigos, livros, teses e dissertações. Os palestrantes foram: Profa Dra 

Acácia Aparecida Angeli dos Santos (USF), Prof Dr Rodrigo Grassi (PUC-RS) e Profa Dra Rochele 

Fonseca (PUC-RS).  

Na terceira mesa foi discutida a "Publicação de qualidade em nível de graduação e pós-graduação 

em nações emergentes e em desenvolvimento: estratégias de superação", com os professores Dra. 

Ana Paula Noronha (USF), Dra. Lilian Nassi-Caió (BIREME), Dr. Paulo Boggio (Universidade 

Presbiteriana Mackenzie), e Dra. Neuza Guareschi (UFRGS). Finalmente, a quarta mesa versou sobre 

desafios de jovens editores, com os professores Dra Patrícia Lúcio (UEL), Dr Rodolfo Ambiel (USF) e 

Dr Lucas Carvalho (USF).  

 O congresso foi muito bem avaliado pelos congressistas e constituiu-se em um momento especial 

e frutífero para ampliação de conhecimentos e aprofundamento da discussão acerca da produção 

científica em psicologia.  
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