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NOTA DA CENTRAL DE PERIÓDICOS E DE EDITORAS E EDITORES DAS REVISTAS
ACADÊMICAS DA UFSM SOBRE BLOQUEIO DE VERBA DAS UNIVERSIDADES

Nós,  integrantes  da  Central  de  Periódicos  da  Universidade  Federal  de  Santa  Maria
(UFSM), Editoras e Editores de revistas científicas desta Universidade abaixo listados, vimos
expressar o nosso mais veemente repúdio, a nossa firme indignação e a nossa grande preocu-
pação em relação ao bloqueio de 30% do orçamento de todas as Universidades e Institutos Fe-
derais do país, anunciado no último dia 30 de abril pelo Ministério da Educação. Além de, em
alguns casos, atingir  as Universidades em suas despesas comuns e prestações de serviços, esse
tipo de contingenciamento fere-as de outra forma: comprometendo um de seus pilares mais fun-
damentais, o da Pesquisa.

A Universidade Federal de Santa Maria mantém uma Central de Periódicos que edita,
presta apoio, reúne em um Portal e divulga as produções científicas de trinta e seis (36) peri-
ódicos acadêmicos das mais diversas áreas do conhecimento. Para incentivar os trabalhos das
equipes editoriais e desta Central, a Universidade lança anualmente o edital Pró-Revistas, que
destina verba para os referidos trabalhos por meio de pagamento de custeio de material e de
bolsas a alunos de áreas afins. Além de este recurso já ser ínfimo frente as demandas das 36
revistas, recebemos hoje a notícia de que o valor destinado para a edição 2019 do referido edi-
tal será ainda menor.

Julgamos não ser necessário justificar por que esse tipo de medida do atual Governo
Federal representa o extremo oposto do que necessitam a Educação e a Ciência brasileiras.
Para o caso específico dos trabalhos da Central de Periódicos da UFSM, das editoras e edito-
res de seus periódicos, a medida do MEC consiste em ato dos mais nocivos e injustificados à
produção científica de qualidade de que a sociedade tanto necessita para se desenvolver, além
de se apresentar como um entrave direto às políticas de democratização e livre acesso ao co-
nhecimento gerado pelas revistas.

Reiteramos o nosso inteiro repúdio e comprometemo-nos a lutar contra toda forma de
sufocamento e de ameaça à Pesquisa acadêmico-científica.

 

Equipe da Central e do Portal de Periódicos da UFSM
Vilmar Debona, Editor da Voluntas: Revista Internacional de Filosofia

Sueli Salva, Editora da Revista Educação
Gil Roberto Costa Negreiros, Editor da Revista Letras

Jordana Marques Kneipp, Revista de Administração da UFSM
Rudi Weiblen, Editor da Revista Ciência Rural

Marcelo Barcellos da Rosa, Editor das Revistas Ciência e Natura, REGET e REMOA
Carlo Schmidt, Editor da Revista Educação Especial

Amanda Scherer, Editora da Revista Fragmentum
Sheila Kocourek, Editora da Revista Sociais e Humanas

Marilda de Oliveira, Editora da Revista Digital do LAV
Rafael Santos de Oliveira, Editor da Revista Eletrônica do Curso de Direito da UFSM

Ricardo Mayer, Editor da Século XXI, Revista de Ciências Sociais
Flavi Ferreira Lisboa Filho e Cristina Marques Gomes, Editor/a da Cadernos de Comunicação

João Francisco Magno Ribas, Editor da Revista Kinesis
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