
Participe da Peer Review Week 2020, de 21 a 25 de setembro de 2020 
 

Descubra como você e/ou a sua organização podem aderir às atividades da Peer Review Week 2020, que 

será dedicada ao tema “Confiança na Peer Review”. 

 

No atual momento de incertezas, nunca foi tão necessário assegurar a confiabilidade da peer review. 

Convidamos as sociedades científicas, associações acadêmicas, pesquisadores, revisores acadêmicos, 

bibliotecários, editoras, universidades, agências de fomento e todos aqueles interessados no progresso da 

pesquisa de alta-qualidade a aderir à Peer Review Week para uma incrível experiência de aprendizado. O 

tema deste ano é “Confiança na Peer Review” — e ainda dá tempo de participar!  

 

Para participar, você pode:  

- Realizar um webinário  

- Mandar um vídeo para o canal da Peer Review Week no YouTube  

- Organizar uma mesa-redonda virtual 

- Escrever um post para um blog 

- Organizar ou participar de alguma campanha nas redes sociais sobre o tema da peer review 

- Participar de um dos fóruns AMAs no Reddit— ou organizar seu próprio fórum 

- Participar da conversa pelo Twitter @PeerRevWeek usando as hashtags #PeerRevWeek20 

#TrustInPeerReview 

 

Já sabe como vai participar da Peer Review Week 2020? Entre em contato conosco para que possamos 

ajudar com a divulgação em nosso site! 

 

Sobre a Peer Review Week 

 

A Peer Review Week é um evento global que celebra o papel essencial que a peer review desempenha na 

garantia da qualidade da produção científica. O evento reúne indivíduos, instituições e organizações cujo 

objetivo comum é difundir a mensagem de que uma boa peer review, independentemente do formato, é 

fundamental para a comunicação científica. São oferecidos eventos, webinários, entrevistas e atividades 

nas redes sociais.  

Maiores informações 
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https://www.youtube.com/channel/UCbmYfn4oBs5a084aOu-ph-g
https://www.youtube.com/channel/UCbmYfn4oBs5a084aOu-ph-g
https://www.reddit.com/r/askscience/comments/d5w2lq/askscience_ama_series_were_james_heathers_and/
https://twitter.com/PeerRevWeek
https://peerreviewweek.wordpress.com/


Se quiser participar, organizar um evento no âmbito da PRW 2020 ou se tiver dúvidas e sugestões, entre 

em contato pelo email peerreviewweek@outlook.com. 

 

Consulte o site da Peer Review Week para obter maiores informações acerca das organizações 

participantes e atualizações sobre a PRW 2020.  

Colabore conosco divulgando esta mensagem com a sua rede de contatos! 
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