
A SEMANA DE REVISÃO POR PARES 2021 DIVULGA O COMUNICADO DE IMPRENSA 
 

 

A Semana de Revisão por Pares 2021 
explora o papel da identidade na 
revisão por pares por meio de eventos 
e divulgação  
 

 
Mais de 35 organizações em todo o mundo estão envolvidas na Semana de Revisão por Pares deste ano, 
e ainda há tempo para participar  
 
 A  Semana de Revisão por Pares (PRW) deste ano, um evento anual liderado por editoras acadêmicas, 
instituições, sociedades, e pesquisadores, será dedicada ao tema “Identidade na Revisão por Pares”. 
Durante a semana de 20 a 24 de setembro, as organizações participantes irão programar eventos e 
atividades virtuais para destacar o papel da identidade pessoal e social na revisão por pares, e as 
maneiras com as quais a comunidade acadêmica pode adotar práticas de revisão por pares mais 
diversificadas, justas e inclusivas. 
 
O tema da PRW 2021, que é o primeiro a ser selecionado via pesquisa global aberta, vem em um bom 
momento. Os movimentos recentes de justiça social em resposta às inequidades sistêmicas, muitas das 
quais foram magnificadas pela pandemia do COVID-19, fizeram com que os indivíduos e organizações de 
todo o mundo considerassem uma lente mais crítica na interação da identidade pessoal, profissional e 
cultural. Dentro da comunidade acadêmica, há uma maior ênfase para que medidas sejam tomadas a 
fim de assegurar que a literatura de pesquisa reflita e amplifique as vozes diversas - e as maneiras nas 
quais conduzimos a revisão por pares são essenciais para isso. 
 
“Se o ano passado nos ensinou alguma coisa, foi reconhecer o composto de identidades que nos 
concebem como indivíduos, organizações, e populações, e a ligação entre estas identidades é essencial 
ao futuro do conhecimento, e por fim, do progresso global. A pandemia esclareceu uma miríade de 
inequidades profundas que necessitam ser abordadas em todas as áreas da sociedade, e a comunidade 
acadêmica não é exceção.  Creio que isso começa com o desenrolar de vários aspectos da identidade 
pessoal e social, e como precisamos repensar os sistemas nos quais  operamos para reconhecer e criar 
espaço para diversas identidades” relatou Danielle Padula da  Scholastica e co-presidente do comitê de 
direção da PRW.  
 
“A revisão por pares é mais do que apenas um processo. É um ecossistema abundante e próspero que 
trabalha como um todo devido aos - e apesar dos - papéis distintos desempenhados por cada uma das 
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partes interessadas envolvidas nele. A Semana de Revisão por Pares 2021 é especial. Não somente por 
estarmos celebrando a revisão por pares este ano, mas também por estarmos explorando como as 
diferentes identidades das múltiplas partes interessadas envolvidas nela trazem camadas adicionais de 
diversidade, perspectiva, experiência, sabedoria e habilidade. A consciência de como estas identidades 
distintas influenciam a revisão por pares nos ajudará a apreciar como o universo simbiótico da 
publicação acadêmica opera e adapta-se às mudanças exigidas. Isso também nos auxiliará a construir 
processos de revisão por pares mais inclusivos e equitativos”, declarou Jayashree Rajagopalan da Cactus 
Communications e co-presidente do comitê de direção do PRW 2021.  
 
Convidamos todas as sociedades acadêmicas e científicas, revisores por pares, pesquisadores, editores, 
editoras, bibliotecas, universidades, órgãos de financiamento, e qualquer pessoa interessada no avanço 
da pesquisa de alta qualidade a juntar-se a nós durante a Semana de Revisão por Pares para esta 
celebração e experiência de aprendizagem. Os últimos anúncios e o que a sua organização tem 
planejado para a Semana de Revisão por Pares 2021 podem ser acompanhados e compartilhados 
usando o hashtags: #PeerReviewWeek21 e  #IdentityInPeerReview. 
 
Sobre a Semana de Revisão por Pares 
A Semana de Revisão por Pares é um evento global que celebra o papel essencial que a revisão por 
pares desempenha em manter a qualidade da pesquisa. Ela reúne indivíduos, instituições, e 
organizações que estão comprometidas a compartilhar a mensagem principal de que uma boa revisão 
por pares, independente de sua forma, é crítica para as comunicações acadêmicas. Nós organizamos 
eventos, webinars, entrevistas, e atividades em mídia sociais.  
 
 
Mais informações 
 
Por favor, consulte o  website da Semana de Revisão por Pares  para informações sobre as organizações 
participantes e atualizações sobre a PRW 2021.  
 
Caso queira envolver-se, ou esteja planejando um evento de PRW ou outra celebração própria, por favor 
entre em contato com Danielle Padula (dpadula@scholasticahq.com) ou Jayashree Rajagopalan 
(jayashreer@cactusglobal.com), ambos co-presidentes do comitê de direção da PRW deste ano.  
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