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A história do Setor de Publicações 

 

O Setor de Publicações da Faculdade Luciano Feijão foi fundado 

em 2012, quando tínhamos apenas dois periódicos, os Cadernos de 

Graduação, voltados para os alunos da graduação como exercício 

metodológico de estudo, pesquisa e exercício de iniciação à escrita 

acadêmica, além de contar como horas de atividade complementar; e 

o periódico Scientia, revista de ensino, pesquisa e extensão, destinados 

à qualificação junto ao Qualis/CAPES. 

Em 2019, sete anos depois, portanto, fechamos o ano com, além 

destes dois periódicos, três anais de eventos acadêmicos (Semana do 

Direito, Semana da Psicologia, Encontros Acadêmicos – este último 

substituindo os antigos Encontros de Pesquisa e Extensão, antes 

focados nos trabalhos da própria instituição) – além de anais de 

eventos pontuais como os Seminários Temáticos, o encontro do 

Programa de Iniciação à Docência e o seminário do Programa de 

Iniciação Científica, todos com ISSN do Instituto Brasileiro de 

Informação, Ciência e Tecnologia (IBICT). 

De 2012 a 2020, o Setor de Publicações organizou quatro livros 

em parceria com outras coordenações da instituição, o Direito, a 

Psicologia, a Administração e a Coordenadoria de Pesquisa e Extensão. 

Com a Administração, transformamos em publicação os Relatos de 

Experiência de Estágio I e II, a partir do primeiro semestre de 2020. 

Ainda em 2020, a Faculdade Luciano Feijão realizou o I Colóquio 

Latino-Americano sobre Insurgências decoloniais, que originou 8 livros 

com ISBN. Apesar disso, em 2020, de acordo com o gráfico acima, 

houve uma queda no número das publicações justamente pela não-

realização dos Encontros Acadêmicos 2020, devido ao contexto de 

Pandemia que ainda vivenciamos. 
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A Ampliação da Equipe Editorial 
 

Contudo, como a demanda, conforme demonstrado na tabela 

acima, cresceu mais de 500% e mantendo a estrutura operacional e 

organizacional ainda original − ou seja, todas as tarefas concentradas 

na figura de um único editor −, em 2019, realizamos um processo 

seletivo para a contratação de um(a) Secretário(a) para Assuntos 

Editoriais, segundo rege o art. 7 do Regulamento do Setor de 

Publicações, quando trata da composição da “Equipe Editorial” do 

Setor. 

Foram quase dois meses de processo seletivo, dividido em duas 

fases e para o qual se inscreveram 26 candidatos, dos cursos de 

Psicologia, Administração, Direito e Engenharia. As duas fases 

consistiam em prova de conhecimentos de língua portuguesa, com 

revisão de um texto, reescrita de outro e correção de um terceiro. A 

segunda fase consistiu em entrevista e exercício de formatação de um 

artigo para Anais de evento acadêmico. 

Apesar desse esforço e disponibilidade institucional, por 

circunstâncias que incluem a própria pandemia, apenas em meados de 

março de 2021, pudemos contar com a Secretária para Assuntos 

Editoriais. 

 
O Programa de Combate ao Plágio (PROCOM-Plágio) 

 
O plágio tem crescido como prática corriqueira entre os 

acadêmicos de todo o país. Os números não estão tabulados ainda, 

mas, tomando por base a mais recente chamada para publicação de 

artigos em nossos periódicos, das quase 50 colaborações enviadas, 

pelos menos em metade foram identificados trechos plagiados; na 

monta de 25% a 50% por  texto, fazendo com que as colaborações 

enviadas fossem descartadas do processo avaliativo ainda na primeira 

triagem, a chamada no mundo editorial de “Desktop Review”. 
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A marca média de 35% é bem preocupante. Em abril de 2017, já 

havíamos recebido a denúncia do Conselho Regional de Psicologia da 

11ª Região de que havia plágio em nossas publicações. Felizmente, a 

denúncia não se confirmou, mas acabou nos alertando para esse 

problema. No ano seguinte, lançamos o Programa de Combate ao 

Plágio Acadêmico (PROCOM-PLAGIO) visando implementar algumas 

práticas antiplágio, daí a queda no número de publicações entre os 

anos de 2016 e 2017 que se pode perceber na tabela já apresentada. 

Além disso, implementamos, no próprio Calendário Acadêmico 

Institucional, um período de quase dois meses para submissão de 

Trabalhos de Conclusão de Curso (TCCs) e Monografias à análise 

antiplágio em programa específico licenciado para a instituição, por 

orientação do Setor de Publicações, equipando, além do próprio setor, 

as coordenações dos cursos e a sala dos professores com esta 

ferramenta. Implementado no calendário institucional, o período de 

análise antiplágio das monografias e TCCs atendeu, no ano de 2020, 

quase 200 solicitações, confirmando plágio em pouco mais de 30% 

delas, o que exige de nós ações mais enérgicas no sentido da 

prevenção. 

Em 2019, iniciamos um ciclo semestral de palestras sobre plágio, 

que incluía também publicação de material sobre o tema a fim de 

esclarecer os discentes acerca da postura anti-ética e criminosa do 

plágio. A ideia visava a conscientização do corpo docente e discente 

acerca do significado mais amplo da recorrência do plágio como recurso 

fraudulento e que atesta contra a inteligência de quem o pratica. Como 

consequência desse ciclo de palestras sobre o plágio, os professores 

demandaram que, em 2020, o Setor realizasse oficinas práticas 

orientando como deve ser feita a análise no programa antiplágio. As 

oficinas seriam destinadas tanto a alunos quanto a professores. 

Contudo, o contexto de pandemia de 2020 adiou nossos planos. 



                 HISTÓRIA DO SETOR DE PUBLICAÇÕES                
 

4 
 

A presença de plágio nos trabalhos monográficos ou de conclusão 

de curso têm crescido também nos trabalhos para nota das disciplinas 

regulares ministradas ao longo dos cursos. Por ser uma prática 

generalizada, o plágio tem se tornado um grande empecilho para o 

desenvolvimento do espírito científico e intelectual de nossa 

comunidade acadêmica. Por isso, a Instituição, através de suas 

coordenadorias, tem se empenhado em pôr em prática políticas de 

prevenção como a assinatura de um “Termo de Responsabilidade 

antiplágio” que o(a) aluno(a) assina no ato do depósito do TCC ou da 

Monografia, isentando a instituição e os professores orientadores e 

membros da banca examinadora de qualquer ônus pela prática desse 

delito previsto pela Lei Federal 9.610/98 e também pelo art. 184 do 

Código Penal brasileiro. 

 

Há razões sócio-históricas para a recorrência do plágio nos 

trabalhos da crescente comunidade acadêmica no Brasil. Antes de 

justificarem, na verdade, a explanação destas razões possibilita a 

percepção sobre o que significa, no Brasil, ser “Letrado”; desde a época 

das Grandes Invasões. 

 
Filiação Institucional à Associação Brasileira de Editores 

Científicos (ABEC) 
 

A Associação Brasileira de Editores Científicos existe há 30 anos. 

Não há motivo plausível pelo qual não tenhamos nos filiado antes. 

Contudo, a Associação promove encontros anuais onde editores de 

todo o país, dos mais diversos periódicos e das mais diversas áreas, 

do estrato A1 ao C, se reúnem para trocar experiências e debaterem 

assuntos da maior relevância para as práticas editoriais. Filiarmo-nos 

a ela, de certa forma, tem a ver com o reconhecimento institucional da 

seriedade com que o trabalho no setor de publicações vem sendo 

desenvolvido. 
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Acervo on-line 
 

Em 2020, abrimos uma página específica do Setor de Publicações 

dentro do site da Faculdade Luciano Feijão, com botão de acesso logo 

na página de abertura do portal. São quase 2.000 trabalhos disponíveis 

em formato PDF para consulta do corpo docente e discente da 

faculdade, bem como de toda a comunidade acadêmica de língua 

portuguesa. Ampliamos, também, nosso Corpo Editorial Científico, 

possibilitando maior celeridade no processo de avaliação dos originais.  

 

 


