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Por Adriana Fernandes Machado de Oliveira 

No dia 30 de novembro de 2017, a Editora do IFSP realizou o I Encontro de Editores de Periódicos do 

IFSP, no Câmpus São Paulo. O encontro contou com a presença dos conselheiros editoriais: Adriana 

Fernandes Machado de Oliveira, Cáthia Alves, Flávio Biasutti Valadares, José Francisco Buda, 

Maristela Sanches Rodrigues, Natanael Benedito Amaro e Ofélia Maria Marcondes. Também 

estiveram presentes Kelly Mendes Lima, editora da revista REGRASP; Jorge Rodrigues de Souza 

Junior, editor da revista POSGERE; Bruno Nogueira Luz, editor da revista Interdisciplinar de 

Tecnologias e Educação; Valter Cesar Montanher, editor da revista Ciência & Ensino; Charles Borges 

Casemiro, editor da revista Metalinguagens; Ana Luiz Gerfi Bertozzi, editora assistente da revista 

REGRASP e bolsista no projeto de ensino Editoração de Periódicos; e Daniel de Oliveira Nery Costa, 

representante de periódico do Câmpus Avançado Jundiaí.  

 

A presidenta do Conselho Editorial da EDIFSP – CONED, Ofélia Maria Marcondes, iniciou o Encontro, 

apresentando a todos a Editora, suas políticas editoriais, sua atuação dentro do IFSP e os demais 

conselheiros, e comentou sobre o III Encontro Nacional dos Editores da Rede Federal – ENEDIF, a ser 



realizado em 2018 pela EDIFSP, em São Paulo. Após sua fala, passou a palavra para o coordenador 

da EDIFSP, Flávio Biasutti Valadares, que apresentou os demais participantes do evento. 

 

Os participantes foram convidados a relatar brevemente sua experiência com os respectivos 

periódicos. Valter César Montanher, editor da revista Ciência & Ensino, contou que a revista existe 

há aproximadamente onze anos, tendo sido iniciada como panfleto impresso e, posteriormente, 

passou para a plataforma OJS (Open Journal Systems); tem caráter semestral, sendo destinada a 

professores e formadores, e conta com Qualis Ensino B1. Bruno Nogueira Luz, editor da revista 

Interdisciplinar de Tecnologias e Educação, relatou que a revista conta agora com periodicidade 

semestral e busca dar acesso a jovens pesquisadores, com temáticas que envolvam a 

interdisciplinaridade no uso das tecnologias na educação.  

 

Charles Borges Casemiro, editor da revista Metalinguagens, explicou que o periódico é voltado para 

docentes e trata de linguística, literatura, arte, ensino e educação; foi iniciado no Wordpress, pelo 

prof. Flávio Biasutti Valadares, e passou para OJS em 2015, sendo semestral, em sistema de 



submissões em fluxo contínuo. Jorge Rodrigues de Souza Junior, editor da revista POSGERE, relatou 

que a revista também foi construída pelo prof. Flávio e é interdisciplinar, com edições trimestrais, 

voltada para pós-graduandos. Kelly Mendes Lima, editora da revista REGRASP, bimestral e 

interdisciplinar, assumiu recentemente a editoria, antes também do prof. Flávio, sendo destinada a 

divulgar pesquisas realizadas por graduandos. Ana Luiz Gerfi Bertozzi, editora assistente da revista, 

informou que há a intenção de criar uma revista intitulada Odisseia Literária, em OJS, com a 

intenção de aproveitar os textos submetidos por meio de concursos literários realizados no IFSP. 

Daniel de Oliveira Nery Costa, docente do Câmpus Avançado Jundiaí, relatou a experiência inicial do 

Câmpus com a revista IFSP – Jundiaí, e expôs a intenção de criar uma revista voltada para os 

discentes dos cursos técnicos, compartilhando os projetos integradores. 

  

Após o coffee break, os participantes foram divididos em três grupos de trabalho, para tratar das 

temáticas: indexadores; formatação, editoração e identidade visual institucional; e auxílios efetivos 

do IFSP e da EDIFSP para as publicações de periódicos. Cada grupo levantou questões e demandas 

sobre os respectivos temas e trouxe propostas e metas para 2018, apresentando-as ao final do 

Encontro. A partir das discussões realizadas, foi produzido um documento-síntese para a execução 

de ações em 2018, a ser apreciado pelo Conselho Editorial da Editora e pelo Reitor do IFSP. O 

coordenador Flávio e a presidenta Ofélia agradeceram a presença de todos e ressaltaram a 

importância da parceria dos editores com a Editora, encerrando o evento. 

 


