Fórum de Editores da ABEn – Recomendações 2017 – João Pessoa (PB)

O FÓRUM NACIONAL DE EDITORES DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE ENFERMAGEM DA
ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE ENFERMAGEM, reunido durante o 19 SENPE em João
Pessoa (PB), no dia 17 de maio de 2017 foi coordenado por Profa Dra Dulce Barbosa –
Diretora do Centro de Comunicação Social e Publicações da ABEn e Coordenadora do
Fórum e pela Prof Dr Dalmo Machado, Secretário Executivo. Contou com a
participação de 258 pesquisadores, incluindo os editores e representantes dos
periódicos científicos da Enfermagem brasileira.
O Fórum contou com a participação dos Representantes da Área de Enfermagem na
CAPES, Profas Dras Carmen Gracinda Scochi e Márcia de Assunção Ferreira,
Representantes do Comitê Assessor da Área de Enfermagem do CNPq, Profas Dras
Emiko Yoshikawa Egry e Maria Marcia Bachion, além de pesquisadores que atuam
como editores associados e revisores.
A Profa Dra Dulce Barbosa deu início a reunião que após ampla discussão originou as
seguintes apontamentos:
•
•

•
•

adoção de indicadores bibliométricos secundários visando traduzir o real impacto
da publicação científica em enfermagem;
são numerosas as dificuldade na interlocução com as bases de dados
internacionais, que nem sempre respondem às tentativas de comunicação
empreendidas pelos editores;
a atividade de editoração e revisão necessitam formação específica e política de
preparação de lideranças;
os autores, editores e publishers devem zelar pela ética e integridade em pesquisa
e pela qualidade dos manuscritos até a fase final de produção editorial

Após amplo debate o Fórum recomenda:
À Capes:
• utilizar indicadores bibliométricos secundários e considerar também outros já
disponíveis pelas publishers como citescore, cite per doc, SNIP, IPP, índice de
imediatez, meia vida, citação por artigo na avaliação dos periódicos para a
classificação do Qualis .
• Criação de um grupo de trabalho que envolva representante de pares para
elaboração de propostas e simulação da adoção dos indicadores alternativos
sugeridos.
À Scielo:
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•

ratificar a necessidade de maior atuação da Scielo como intermediadora da
comunicação entre os periódicos que nela são indexadas e as bases de dados
internacionais, tendo em vista o alto custo investido pelos periódicos.

Aos Programas de Pós-Graduação:
• incluir, nos Cursos de Doutorado, atividades de formação de jovens editores e
revisores de artigos; entre os temas, abordar a gestão financeira de periódicos;
• adotar uma política de formação de uma cultura de ética e integridade em
pesquisa.
Aos Coordenadores de Cursos de Graduação:
• fomentar a cultura de ética e integridade em pesquisa.
Aos Editores:
• ampliar as possibilidades de estratégias de visibilidade dos artigos publicados,
utilizando outras ferramentas de divulgação (entrevistas, chamadas para leitura de
artigos, vídeos, entre outras);
• adotar estratégia para garantir respostas ágeis aos usuários das mídias sociais da
Revista;
• vincular o periódico pelo qual é responsável ao Fórum Nacional de Editores de
Revistas Científicas de Enfermagem da ABEn e cadastrar o periódico na REDedit.
Aos Editores de Revistas vinculadas ao Fórum de Editores da ABEn:
• informar na respectiva homepage que a revista é vinculada ao Fórum de Nacional
de Editores de Revistas Científicas de Enfermagem da ABEn.
• Acatado pelo editores a criação do Grupo de Trabalha (GT), sob coordenação da
ABEn Nacional, para estudo da viabilidade da utilização da OJS 3.0 da PKP como
modelo de gestão única ou complementar de editoração de revistas eletrônicas
com a finalidade de oportunizar visibilidade para as revistas de enfermagem a
baixo custo.
• O GT foi instituído pelo seguintes membros: Profa.Dra Dulce Barbosa (ABEn
Nacional), Prof. Dalmo Machado (OBJN, ABEn Nacional), Prof. Dr Francisco Lana
(BVS), Prof, Dra Carmem Back (UFSM), Profa. Dra Isabel Cunha (UNIFESP), Profa.
Dra. Maria Helena Marziale (REVENF).
Aos Editores de Revistas afiliadas à ABEC:
• incluir a logo da ABEC na sua homepage.
Aos Editores de revistas Cadastradas na REDEdit:
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•

incluir a logo da REDEdit na sua homepage.

Aos autores:
• comprometer-se com a integridade na pesquisa,
• conferir as traduções dos artigos científicos e a versão final.
João Pessoa, 17 de maio de 2017.
Profa Dra Dulce Barbosa
Diretora do Centro de Comunicação Social e Publicações da ABEn (Gestão 2016-2019)
Coordenadora do Forum de Editores da ABEn
Profa Dra Maria Helena Marziale
Vice Coordenadora do Forum de Editores da ABEn
Profa Dr Dalmo Machado
Secretária do Fórum de Editores (Gestão 2016-2019)
Documento referendado na plenária final do 19° Seminário Nacional de Pesquisa de
Enfermagem
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