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A ABEC foi fundada em 28 de novembro de 1985 https://www.abecbrasil.org.br/

por um grupo de Editores brasileiros. Denominada de Associação Brasileira dos

Editores Científicos, vem qualificando incansavelmente os nossos Editores com

vistas à melhoria das métricas, das indexações e da qualidade das publicações

científicas desde então. A ABEC proporcionou, ao longo destes últimos 35 anos,

além dos seus 35 Encontros Anuais, 26 Cursos de Capacitação em editoração

científica, contribuindo de forma ímpar para o crescimento da qualidade e da

citação da ciência brasileira em âmbito mundial.

Histórico - 1985

https://www.abecbrasil.org.br/


Objetivos

– zelar pelo padrão da forma e conteúdo das publicações;

– promover periodicamente um encontro nacional dos associados;

– manter contato com instituições e sociedades correlatas;

– divulgar regularmente matérias de interesse editorial técnico-científico;

– promover congressos, seminários e cursos no âmbito de seus objetivos.



Ata de fundação

28/11/1985

Primeira Diretoria  

1985-1987 e reeleita 

para 1988-1989

Histórico - 1985



Primeira Diretoria  

1985-1987 e reeleita 

para 1988-1989

Eduardo Moacyr 

Krieger

Francisco Alberto 

de Moura Duarte

-Presidente-

Eduardo Moacyr 

Krieger

-Vice-Presidente-

Entre 1985 e 1991 todas as 

publicações eram 

impressas e enviadas pelo 

correio aos leitores.

A logomarca da época 

confirmava esta premissa.

Histórico - 1985



Histórico - 1991

Paul Ginsparg - Professor, Physics 

and Information Science, Cornell 

University, USA, 2001- to date.
Missão: Distribuir automaticamente, por
meio eletrônico, “papers” para atender as

áreas de Physics, Mathematics, Computer

Science, Quantitative Biology and

Statistics.

Paul Ginsparg – Físico da Los Alamos

National Laboratory da Cornell University

– California – USA – fundou a Los alamos

e-print archives http://arxiv.org/

Este físico foi o “PAI” 

das publicações digitais 

e dos atuais pre-prints

http://arxiv.org/


A principal pergunta era:

Revista eletrônica é considerada revista científica?

De acordo com o Grupo Vancouver: 

Publicação eletrônica, que inclui a Internet, é publicação!

http://www.icmje.org/

A partir de então...

http://www.icmje.org/


Histórico – 1995

1995 – 2002 The Journal of Venomous Animals and Toxins (JVAT – ISSN 0104-7930).

2003 – 2020 The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical

Diseases (JVATiTD- ISSN 1678-9199). https://youtu.be/p6UtuLDqZt8

The Journal of Venomous Animals and Toxins including Tropical Diseases (JVATiTD) is a

non-commercial academic open access publication dedicated to research on all aspects of

Toxinology, Venomous Animals and Tropical Diseases. Do disquete à ciência aberta!

https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/36016/do-disquete-a-ciencia-aberta-25-anos-da-

revista-do-cevap-unesp

Journal of

Venomous Animals and Toxins

including Tropical Diseases

https://youtu.be/p6UtuLDqZt8
https://www2.unesp.br/portal#!/noticia/36016/do-disquete-a-ciencia-aberta-25-anos-da-revista-do-cevap-unesp


Lewis Joel Greene

-Presidente-

Antônio Agenor Briquet

de Lemos

-Vice-Presidente-

Histórico – 1996 -1999

Em 1996, durante o VI Encontro Nacional de Editores Científicos foi proposta a

criação da Biblioteca Digital SciELO https://www.scielo.br/, denominada Scientific

Electronic Library Online (SciELO)

https://www.scielo.br/


Abel Packer

-Coordenador-

Histórico – 1998

Em 1998 o projeto foi oficializado e apoiado ininterruptamente até hoje pela Fundação

de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP), em parceria com o Centro

Latino-Americano e do Caribe de Informação em Ciências da Saúde (BIREME). Desde

2002 é também apoiado pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e

Tecnológico (CNPq). https://www.scielo.br/

Hoje o SciELO 

está em mais 

de 15 países e 

administra 

1.778 revistas 

científicas 
https://scielo.org/

https://www.scielo.br/
https://scielo.org/


Histórico – 2008 - 2011

Carlos Everaldo 

Alvares Coimbra

-Vice-Presidente-

Sigmar de Mello 

Rode

-Vice-Presidente-

Benedito 

Barraviera

-Presidente-

Projetos estratégicos e desafios a vencer:

Estatuto, Sede, Internacionalização e Sustentabilidade



Em 2009 a 

CAPES implanta 

um novo Web 

Qualis baseado 

no Fator de 

Impacto (JCR®) 

da Thomson 

Reuters®

Histórico – 2009



Histórico – 2010

Associação

Médica Brasileira

(AMB) e 

Associação

Brasileira de 

Editores

Científicos

(ABEC) publicam

um Editorial 

assinado por 62 

revistas. 
https://doi.org/10.1590/S1

678-91992010000300001

https://doi.org/10.1590/S1678-91992010000300001


A Associação Médica Brasileira (AMB), preocupada com o

futuro das publicações científicas brasileiras depois da

divulgação dos novos critérios QUALIS pela CAPES, vem

desde agosto de 2009 organizando uma série de encontros

em parceria com a Associação Brasileira de Editores

Científicos (ABEC).

Os encontros resultaram em um editorial denominado Classificação dos periódicos no sistema QUALIS

da CAPES: a mudança dos critérios é urgente!, que foi assinado por 62 editores de revistas científicas e

publicado na íntegra em todas elas e em inúmeras outras, principalmente da área da saúde,

evidenciando a sensibilização e o envolvimento cada vez maiores dos periódicos nacionais em discutir

problemas comuns. https://doi.org/10.1590/S1678-91992010000400001

Histórico – 2010

https://doi.org/10.1590/S1678-91992010000400001


Histórico – 2010 - Reivindicações

Considerando que para a atual avaliação trienal da CAPES os critérios já estão definidos, os

editores reunidos decidiram elaborar um novo editorial contendo uma lista de sugestões a

ser encaminhada para a coordenação da CAPES para a próxima avaliação. A lista de

sugestões que complementam a do primeiro editorial é a seguinte:

• REVISÃO dos critérios usados pela CAPES para classificação dos periódicos, sugerindo

que seja adotado o Fator de Impacto composto pela somatória dos fatores de impacto

ISI/JCR e SciELO;

• obtenção de um ASSENTO para a ABEC no Conselho Técnico Científico da CAPES para

que os editores possam ser ouvidos no processo;

• solicitação da BOLSA DO EDITOR junto ao CNPq para auxílio à editoração científica

destinada a editores de revistas brasileiras que recebem apoio da referida agência de

fomento. Esse recurso tem por objetivo aprimorar a qualidade e a dedicação às funções

editoriais.



Nova proposta Qualis 2021

1-Formação do aluno (não apenas na produção de artigos científicos)

2-Qualidade da Pesquisa (voltada para a solução de problemas)

3-Transferência de Conhecimento / Inovação (competência para gerar

produtos, riqueza para o país visando a sustentabilidade)

4-Internacionalização / Inserção Regional (produzir ciência capaz de

solucionar problemas regionais e competir globalmente)

5-Impacto na Sociedade (solução de problemas sociais)



Em 5 de março de 

2010, nas 

dependências do 

Instituto Biológico, 

a ABEC em 

ASSEMBLEIA 

atualizou o 

estatuto e 

transferiu a sede 

de Petrópolis (RJ) 

para Botucatu (SP).



Histórico – 2012 - 2015

Sigmar de Mello Rode

-Presidente-

Luís Reynaldo 

Ferracciú Alleoni

-Vice-Presidente-

Silvia Regina 

Galleti Queiroz

-Vice-Presidente-

Aquisição em 2012 do 

escritório da nova 

sede da ABEC no 7º. 

Andar do Complexo 

Boulevard Office em 

Botucatu

Nesta gestão também foi dado início ao 

projeto de parceria com a Crossref para 

atribuir o DOI number para todas as 

publicações nacionais



Histórico – 2012 – Posse no Instituto Biológico



1-Acordo entre a ABEC, Crossref e Ibict para o depósito de DOIs (Digital Object

Identifier) das publicações brasileiras - 17 de dezembro de 2014;

2-Convênio com a iThenticate para avaliar similaridade – 2 de fevereiro de 2015;

3-Memorando de entendimentos com o Council of Science Editors – criando o

Programa de capacitação ProCPC - 25 de março de 2015;

4-Programa de treinamento online com a University of Miami composto por

vários cursos para capacitação e conduta ética - 10 de junho de 2015;

5-Publishing Campus da Elsevier visando a capacitação em temas de interesse

para editores, pareceristas e autores – 14 de outubro de 2015

Acordos, convênios e parcerias visando a internacionalização





Logomarca após aprovação do novo Estatuto em SP - 2010

Logomarca atualizada durante o XV ENEC em SC - 2015

"A proposta da marca traz as

pessoas, que representam a

associação, juntas, reunidas numa

mesa conversando. A associação é

isso, o diálogo, a troca de ideias e

as proposições coletivas. Um dos

participantes se destaca, ele é o

orientador, aquele que coordena a

discussão, apontando caminhos e

soluções, é o interlocutor da ABEC

orientando seus associados. Na

esfera das revistas, o novo logo

proposto representa o Editor chefe

coordenando sua equipe editorial,

trazendo o artigo à mesa para ser

avaliado"

Fontes: 

Design - Túlio Sá

Coordenação - Elisabete Werlang



Histórico – 2016 - 2019

Rui Seabra 

Ferreira Junior 

-Presidente-

Ana Marlene 

Freitas de Morais

-Vice-Presidente-

Ricardo Antunes 

de Azevedo

-Vice-Presidente-

Consolidação do convênio

com o Crossref e Ibict,

inauguração da nova Sede,

publicação de dois livros

de interesse, aquisição de

mais um escritório para

ampliar a Sede e inicia

participação no consórcio

brasileiro sobre ORCID.



Inauguração 

da sede em 

9 de 

fevereiro de 

2017 no 7º. 

Andar do 

Complexo 

Office do 

Boulevard

Histórico – 2016 - 2019



Ampliação da sede em

21 de novembro de 2017

O Presidente Rui Seabra Ferreira Jr esteve em 28 de maio de

2018 em Brasília, na Coordenação de Aperfeiçoamento de

Pessoal de Nível Superior (CAPES) no lançamento do

Consórcio Brasileiro ORCID. Trata-se de mais uma parceria

que promete trazer bons frutos à instituição.



Em 2018 o Professor Rui

Seabra Ferreira Junior, foi

convidado a participar de

reuniões e debates sobre a

Ciência Aberta no 4º Plano de

Ação Nacional em Governo

Aberto promovido pela

Controladoria Geral da União,

na condição de presidente da

Associação Brasileira de

Editores Científicos (ABEC).

Ciência Aberta – dimensões

1) adoção de pre-prints,

2) citação e referenciamento dos dados, 

3) opções de abertura de avaliação dos 

manuscritos por pares,

4) interoperabilidade.



Histórico – 2020 - 2021

Sigmar de Mello Rode

-Presidente-

Lia Machado Fiuza Fialho

-Vice-Presidente-

Em plena pandemia de Sars-Cov-2 (Covid-19) 

jamais vivida pela humanidade, a ABEC 

novamente enfrenta novos desafios: 

SE REINVENTAR E CONTINUAR SUSTENTÁVEL!

https://www.abecbrasil.org.br/arq

uivos/Topicos_dados_abertos_ed

itores_cientificos.pdf







Em abril de 2020, em plena pandemia, ABEC e Ibict lançam o repositório de preprints



Histórico – 2020 - 2021



MAS AFINAL: O QUE MARCOU ESTES 

ÚLTIMOS 12 ANOS DE INTENSAS 

ATIVIDADES?

AVALIAÇÃO INDIRETA DAS 

ATIVIDADES ACADÊMICAS DA ABEC

Domingues RS, Cassaro CV, Santos LD, Nunes HRC, Simionato

JS, Shintaku M, Ferreira Jr RS, Barraviera B. Evolução histórica

do Fator de Impacto (FI) na base Web of Science (WoS) dos

periódicos do Brasil entre 2008 e 2018. Ci. Inf. Rev., Maceió,

2020;7(NE):1-9. Doi: https://doi.org/10.28998/cirev.2020.7ne.01-09

https://doi.org/10.28998/cirev.2020.7ne.01-09


O Fator de Impacto, embora não seja unanimidade, é um dos indicadores de

qualidade para as revistas indexadas na base Web of Science.

Este estudo objetivou apresentar a série histórica do Fator de Impacto das revistas

brasileiras indexadas nesta base a partir de 1997.

1997 havia 11 periódicos indexados;

2008 havia 158 periódicos indexados (apenas 31 com FI);

2018 havia 158 – Destes 99 tem Fator de Impacto > 0.5 (62.7%); 54 > que 1.0 (34.2%);

10 > que 2.0 (6.3%); e 2 > que 3.0 (1,3%).

2019 havia 129 – Destes 102 tem Fator de Impacto > 0.5 (79.06%); 59 > 1.0 (45,9%); 9

> 2.0 (6.97%); 2 > 3.0 (1.55%) e 1 > 5.0 (0,77%).

Domingues RS et al. Evolução histórica do Fator de Impacto (FI) na base Web of Science

(WoS) dos periódicos do Brasil entre 2008 e 2018. Ci. Inf. Rev., 2020;7(NE):1-9.



Fonte: Domingues et al. Ci. Inf. Rev., Maceió, 2020;.7(NE):1-9. Doi: 10.28998/cirev.2020.7ne.01-09



Fonte: Domingues et al. Ci. Inf. Rev., Maceió, 2020;.7(NE):1-9. Doi: 10.28998/cirev.2020.7ne.01-09



O Brasil é hoje sem dúvida nenhuma o maior parque

editorial, acadêmico, não-comercial, de revistas

científicas de acesso aberto do mundo.

O incansável trabalho da ABEC desde 1985 qualificando os Editores

brasileiros com vistas à melhoria das métricas, das indexações e da

qualidade das publicações corroboram estes achados. Estes resultados

inserem e globalizam definitivamente a ciência publicada nas revistas

brasileiras no competitivo mercado editorial.

Salientamos a necessária continuidade do apoio editorial aos periódicos

brasileiros pelas agências de fomento, em especial à CAPES e ao CNPq,

a fim de que continuem competitivos e consolidem a sustentabilidade.



Projetos estratégicos e desafios vencidos a partir de 2008

Estatuto, Sede, Internacionalização e Sustentabilidade

Projetos estratégicos e desafios a vencer a partir de 2020

CONSOLIDAR as conquistas (4.570 revistas associadas e

emissão de 498.705 DOIs) e abrir novas oportunidades para as

revistas brasileiras – desde que SUSTENTÁVEIS!

As responsabilidades e o que o FUTURO espera da ABEC?



Alguém tem dúvida que a ABEC internacionalizou a ciência brasileira?

http://orcid.org/0000-0002-9855-5594

FURG

http://dx.doi.org/10.14295/biblos.v34i1.11189

http://dx.doi.org/10.14295/biblos.v34i1.11189
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Pela atenção,

Muito obrigado !!!
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