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Semana de Revisão por Pares para
incentivar uma discussão
internacional sobre diversidade e
inclusão na revisão por pares
Agora em seu quarto ano de sucesso, um grupo de organizações, que inclui editores,
sociedades científicas e universidades, está novamente trabalhando em colaboração para planejar uma
semana de atividades e eventos que visam fortalecer e celebrar a revisão por pares. O tema da Semana
de Revisão por Pares 2018 é "Diversidade e Inclusão" e visa explorar uma ampla gama de questões e
desafios que este tópico apresenta no âmbito da revisão por pares. A Semana de Revisão por Pares 2018
acontecerá de 10 a 15 de setembro de 2018 com atividades em todo o mundo.
Em consonância com o nosso tema, queremos celebrar a diversidade daqueles que trabalham na revisão
por pares e incentivar uma variedadede atividades de um grupo de participantes que abrange todas as
partes do mundo.
Gostaríamos de encorajar e auxiliar todos os que desejem realizar um evento, com nosso kit de
ferramentas 'Evento na Caixa', que fornecerá tudo o que você precisa para:
● Executar um workshop
● Ser o anfitrião de um webinar
● Ministrar uma palestra ou seminário
● Escrever e postar blogs
Mais detalhes sobre o "Evento na Caixa" estarão disponíveis em nosso site em breve.
Durante a semana, gostaríamos de incentivar um debate aberto sobre o que é diversidade e inclusão na
revisão por pares por que são importantes e também como apoiá-las. Esperamos despertar o interesse
para questões relacionadas a gênero, minorias sub-representadas e
viés de países - explícito e implícito, bem como questões específicas mais profissionais, como
inclusão de pesquisadores em início de carreira na revisão por pares e a lacuna de gênero na autoria.
Para ajudar a criar discussões que incluam muitas visões diversas sobre essas e outras questões,
gostaríamos de encorajar atividades das mais variadas origens e países.
"Como Coordenadora de Pesquisa da Faculdade de Artes e Humanidades tomei a iniciativa de
compartilhar a ideia da Semana de Revisão por Pares e coordenar um seminário em parceria com os
nossa biblioteca", diz Rania Rafik Khalil, Coordenadora de Pesquisa da Universidade Britânica do Egito,
que organizou um seminário no ano passado. "Foi um evento de sucesso que sensibilizou os acadêmicos
com relação ao valor da revisão por pares a nível internacional e aos muitos benefícios que podem refletirse tanto no pessoal acadêmico quanto na universidade ".
Os muitos eventos internacionais realizados no ano passado incluíram:
● Workshop: Revisão por pares: Nuts & Bolts (Universidade de Teerã, Irã)
● Webinar: O que é o ReviewerCredits e como ele pode contribuir para a transparência na revisão por
pares (Universidade de Milão-Bicocca, Itália)
● Workshop: Como ser um revisor eficaz: Revisão por pares para revistas acadêmicas
com Taylor e Francis (Universidade de Queensland, Austrália)
● Palestra: Por que deveria me preocupar com a revisão por pares? (Karolinska Institutet,
Suécia)

Participe
Se quiser se envolver, por favor mande suas contribuições e idéias para peerreviewweek@outlook.com,
usando o assunto Peer Review Week. Por favor diga-nos se quer receber nosso kit de ferramentas
"Evento na Caixa".
Para mais informações, e para juntar-se às atividades da Semana de Revisão por Pares, visite
www.peerreviewweek.org and follow #PeerReviewWeek18 and #PeerRevDiversityInclusion.
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