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Ata da reunião extraordinária 07/11/12 
 

Aos sete dias do mês de novembro de dois mil e doze, às quatorze horas, 

reuniram-se, na sala 912 do Departamento de Ciências Sociais da 

Universidade Federal do Paraná os seguintes pesquisadores e ouvintes do 

NEPRI: Alexsandro Eugênio Pereira; Andréa Benetti Carvalho de Oliveira; 

André F. Matsuno da Frota; Ariane de O. Saraiva; Caroline Cordeiro Viana e 

Silva; Claudia Stephan; Elcinéia Silva de Castro; Gislene dos Santos de Melo; 

Gustavo Biscaia de Lacerda; João Paulo Flavinha Marcon; Juliany Helen das 

Graças; Leonardo M. C. Olimpio de Melo; Luiz Carlos R. Neduziak; Marco 

Antônio Konopacki. A pauta da reunião versou sobre dois pontos: 1) Revista 

Eletrônica de Ciência Política; 2) Boletim de Conjuntura do NEPRI. O objetivo 

da reunião era discutir duas possibilidades que foram levantadas durante uma 

reunião do grupo, a possibilidade de abrir o boletim de conjuntura para textos 

de autores que não participam do NEPRI e a possibilidade de ter uma 

participação mais ativa na Revista Eletrônica Ciência Política ou a possibilidade 

de montarmos nossa própria revista. No início da reunião, o professor Gustavo 

Biscaia de Lacerda, editor executivo da Revista de Sociologia e Política, teceu 

considerações sobre os aspectos técnicos e operacionais de uma revista 

acadêmica. A universidade tem uma base própria para qualquer revista, é 

possível tanto diagramar a revista, como controlar os fluxos da revista por meio 

desta ferramenta. É uma ferramenta muito eficaz, a única dificuldade é carregar 

os artigos quando prontos e diagramados. Para trabalhar com o sistema existe 

um curso e uma apostila. Então a dificuldade não é o sistema para coordenar a 

revista, o difícil é conseguir os pareceres. Sobre a quantidade de artigos, uma 

revista de alunos geralmente recebe artigos cuja qualidade é discutível. Então, 

um dos principais desafios dos editores é melhorar a qualidade dos artigos e 

lidar com um número pequeno de submissões. Para o professor Gustavo, 

valeria a pena contribuir com a Revista Eletrônica de Ciência Política ao invés 

de criar uma revista própria e criar dentro da revista uma ou duas sessões 
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específicas de RI, por exemplo, uma sessão de análise de conjuntura. Na 

UFPR, segundo o professor, existe a possibilidade de trabalhar com  artigos 

aprovados que ficam disponíveis na internet, mas ficam sem número ou 

volume, e depois, quando sair a revista, os artigos são encaixados naquele 

número. Então, é possível trabalhar com esses artigos. Além disso, o professor 

julgou interessante uma participação maior dos alunos da pós-graduação na 

Revista Eletrônica de Ciência Política ou em qualquer outro projeto editorial. 

Porém, ele alertou que é necessário contar com pessoas que estejam 

vinculadas ao NEPRI e à UFPR por mais tempo, como os alunos do 

Doutorado. Em seguida, o Leonardo pediu a palavra para falar sobre o boletim 

de conjuntura desse ano, porque estamos com os cinco artigos prontos, que 

correspondem ao número mínimo para viabilizar a publicação do primeiro 

número do boletim de conjuntura do NEPRI. O professor Alexsandro comentou, 

então, que as duas publicações deste ano do referido boletim serão com textos 

dos pesquisadores do NEPRI, a primeira edição está sendo diagramada e a 

segunda edição está por vir. Em seguida, a Caroline sugeriu que o boletim de 

conjuntura seja aberto às contribuições externas no ano que vem. Dessa 

forma, será possível verificar como funcionará, qual é a demanda e, a partir de 

então, pensar na revista. Foi aberto para votação: 1° votação - Aumentar a 

participação na revista eletrônica de ciência política: 12 votos contra e 1 

abstenção; 2° votação - Revista nova – Projeto adiado, nova discussão daqui a 

1 ano, esperaremos para ver qual será a demanda exigida pelo boletim: 13 

votos a favor de adiar. 3° votação - Boletim de conjuntura – 13 votos a favor da 

abertura do boletim a partir de 2013. Com a votação e decisão iniciaram os 

debates sobre o boletim de conjuntura. Como funcionará o boletim. É preciso 

criar uma política editorial – que contenha: a) o formato dos textos que serão 

aceitos; b) Quais são os temas que interessam. Formatos de textos que serão 

aceitos: Resenha; Tradução de prefácios com autorização; Papers; Entrevistas; 

Análise e prospectivas  - construção e cenário. Os temas de interesse são: 

Estudos estratégicos; Estudos de segurança e defesa; Paradiplomacia; 

Organizações Internacionais; Estudos de políticas externas; Política externa 
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brasileira; Estudos regionais; Economia Política; Sociologia das RI; Direito 

Internacional; Integração; Teoria das Ris; Geopolítica; Cultura; Novos atores; 

governança Global; Direitos Humanos. A Ariane ficará responsável pela 

redação da política editorial que rodará por email para correções e ajustes. A 

estrutura da revista será a seguinte: 

Editor executivo, responsável por: 

1- Receber os textos (criar email no gmail);   

2- Separa por área;  

3- Encaminhar para 2 pareceristas da área; 

4- Recebe os pareceres;  

5- Responde aos autores.  

 

Editor executivo adjunto, responsável por: 

1- Auxiliar o editor  

 

Secretaria executiva, responsável por assessorar os editores executivos. 

 

Conselho editorial, responsável por: 

1- Emissão de pareceres dos textos encaminhados pelo editor executivo.  

 

Revisor, responsável por: 

1- Revisão de gramática e ortografia dos textos aprovados que serão 

publicados. 

 

Diagramador, responsável por: 

1- Diagramar o boletim para publicação no site do NEPRI. 

 

Foram eleitas as seguintes pessoas para cada uma das funções acima 

descritas: 

Secretaria executiva: Gislene  

Editor executivo: Leonardo 
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Editor Adjunto: Caroline 

Conselho editorial: André, Elcinéia, Andréa, Luiz, Claudia, João, Ariane, 

Caroline, Leonardo., Marcos Antonio, Gislene. 

Revisor: Luiz, João, Andréa.  

Diagramação: Juliany. 

Logomarca: Juliany e Leonardo trarão opção na próxima reunião do NEPRI 

para votação. 

Encerrados os debates, às dezesseis horas, deu-se por concluída a reunião e 

eu, Caroline Cordeiro Viana e Silva, lavrei a presente ata.  

 

Curitiba, 07 de novembro de 2012.  


