
Relato do GT Pós-graduação no ENEGEP 2013 

Inicialmente foi feita pelos editores ou co-editores uma breve exposição 

de cada uma das revistas publicadas pela ABEPRO: Brazilian Journal of 

Operations & Production Management (BJO&PM), pelo Prof. Luiz Felipe 

Scavarda; Revista Produção Online, pelo Prof. Enzo Morosini Frazzon; e 

Revista Produção, pelo Prof. Paulo Augusto Cauchick Miguel. 

Após a apresentação sobre o BJO&PM foram feitas as seguintes 

sugestões: 

 Inserir na página da revista informações sobre os problemas geralmente 

encontrados nos artigos rejeitados; 

 Fomentar a edição de edições especiais (“special issues”) com temas 

específicos e sob a editoria de um editor convidado; 

 Aumentar o número de “invited papers” aproveitando os convidados 

internacionais do ENEGEP. 

Após a apresentação da Revista Produção Online, foram trazidas as 

seguintes sugestões: 

 Promover a (re)submissão dos artigos que ainda estão sendo enviados 

para a Revista Produção em Português; 

 Iniciar uma ação política da ABEPRO para que seja promovida a 

indicação da revista Produção Online para as bases Scielo e Scopus; 

 Associar as Revistas da ABEPRO a uma editora de grande porte, como 

a Elsevier ou outras, a exemplo do foi feito com a revista da ABCM (que 

está associada à Springer). 

Após a apresentação da Revista Produção foram abertos os debates de 

caráter mais específicos, sendo encaminhados os seguintes temas: 

 Solicitar ao Comitê de Área das Engenharias III para que as revisões de 

artigos para periódicos e congressos passem a ser consideradas como 

produção técnica, desde que devidamente comprovada; 

 Traçar uma estratégia de diferenciação das revistas em inglês da 

ABEPRO (BJO&PM e Produção). Considerar a possibilidade de fundir 

as revistas ou de direcionar o BJO&PM para congressos; 

 Solicitar ao Comitê de Área das Engenharias III que explicite as faixas 

que foram utilizadas para a estratificação dos periódicos no Qualis 

recentemente lançado; 



 Solicitar ao Comitê Assessor de Área das Engenharias III que sejam 

valorizados os periódicos da área, uma vez que periódicos de outras 

áreas são valorizados e recebem qualificação superior em detrimento 

dos que publicam artigos de interesse próprio da área;  

 Pedir à CAPES informações sobre as publicações que foram 

contabilizadas em cada periódico para a elaboração do Qualis das 

Engenharias III; 

 Pedir aos Programas de Pós-graduação para indicar casos de não-

conformidade identificados no Qualis, para que haja uma manifestação 

da ABEPRO. 

Ao final da reunião ficou decidido que até o ENCEP deverão ser 

tomadas as seguintes ações: 

1. Elaborar um documento da ABEPRO solicitando esclarecimentos sobre 

os periódicos incluídos no estrato Engenharias III (incluir neste 

documento uma consolidação das análises dos periódicos, a serem 

enviadas pelos participantes da reunião até o fim de outubro). Incluir, 

também, nesse documento um parágrafo enfatizando a necessidade de 

valorização da área de Engenharia de Produção e das revistas da 

ABEPRO. 

1.1 Protocolar esse documento de solicitação de esclarecimentos, 

endereçado ao CTC, na CAPES em Brasília.  

2. Utilizar os canais da ABEPRO junto às editoras (Elsevier, Springer etc) 

para inserção das revistas da ABEPRO. 

 


