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Apresentação

A divulgação dos resultados da pesquisa técnico-científica acontece por 
meio das publicações geradas pelas Unidades da Embrapa. Essas publica-
ções técnicas são o meio de mostrar, não apenas à comunidade científi-
ca, mas a sociedade em geral o avanço do conhecimento, bem como as 
tecnologias geradas e/ou adaptadas pelas Unidades da Embrapa. 

O Comitê Local de Publicações das Unidades Descentralizadas da Em-
brapa é o setor responsável por analisar, avaliar, acompanhar, contro-
lar, publicar ou promover a publicação dos trabalhos técnico-científicos 
da Unidade. Um trabalho submetido ao CLP passa por um processo de 
avaliação meticuloso, que se inicia desde quando um Editor é designado 
para ser o responsável por aquela submissão até a sua aprovação final. 
A atividade do Editor é de grande importância para se alcançar melhor 
qualidade e maior celeridade das publicações, no que diz respeito ao 
conteúdo e forma dos manuscritos submetidos. 

O Documento ora apresentado, é resultado das atividades desenvolvi-
das durante o período de 2016 pela equipe que está à frente da gestão 
do CLP da Embrapa Amapá, pretendendo trazer um breve relato das 
dificuldades e, principalmente, das melhorias efetivadas pela equipe 
durante esse período

Nagib Jorge Melém Júnior
Chefe-Geral Interino da Embrapa Amapá
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Comitê Local de Publica-
ções – CLP da Embrapa 
Amapá:  Avanços em 2016

Valeria Saldanha Bezerra 
Ana Cláudia Lira-Guedes 
Fábio Sian Martins 
Adelina do Socorro Serrão Belém

Introdução

O Comitê Local de Publicações (CLP) das Unidades Descentralizadas da 
Embrapa foi instituído pela Deliberação nº 024/79, item 7, (EMBRAPA, 
1979), tendo como objetivo analisar, avaliar, acompanhar, controlar, 
publicar ou promover a publicação dos trabalhos técnico-científicos pro-
duzidos pela equipe técnica da Embrapa, de forma que posteriormente 
sejam disponibilizados em diferentes linhas editoriais, mídias e forma-
tos. A composição do CLP é regida pelo seu Regimento Interno e deter-
minada pela Chefia Geral da Unidade por meio de Ordem de Serviço. Os 
membros do Comitê têm como atribuições implementar e supervisionar 
a política editorial da Unidade.

As publicações no Amapá tiveram seu início em 1979 (PRAXEDES, 
1990), quando foi criado o Núcleo de Pesquisa Agropecuária no Ama-
pá. Entretanto, os primeiros trabalhos, como Unidade Descentralizada, 
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foram publicados em 1982, na antiga Série Pesquisa em Andamento, 
no ano seguinte à instalação da Unidade de Execução de Pesquisa 
de Âmbito Territorial de Macapá (Uepat de Macapá). O primeiro CLP 
foi instituído em 1990, já como Unidade de Execução de Pesquisa de 
Âmbito Estadual de Macapá (Uepae de Macapá). Atualmente, o CLP da 
Embrapa Amapá foi designado pela Ordem de Serviço Embrapa Ama-
pá no 20, de 04 de dezembro de 2015, com mandato a partir de 1o de 
janeiro de 2016. A equipe é composta por nove membros das áreas de 
Pesquisa e Desenvolvimento e Transferência de Tecnologia, sendo cin-
co pesquisadores e dois analistas, um bibliotecário e um técnico. Den-
tre os membros escolhidos deve constar pelo menos um representante 
do Comitê Local de Propriedade Intelectual - CLPI da Embrapa Amapá. 
A partir de novembro de 2016, uma estagiária, acadêmica do curso de 
Letras da Universidade Federal do Amapá, sob a supervisão da bibliote-
cária da Unidade, foi contratada para colaborar na revisão textual das 
publicações; executar codificação gráfica dos textos diagramados e pa-
dronizar os textos de acordo com o Manual de Editoração da Embrapa. 

Os Comitês Locais de Publicações, incluindo o da Embrapa Amapá, 
são responsáveis pelo processo editorial das Séries da Embrapa que 
incluem Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento, Circular Técnica, Série 
Documentos, Comunicado Técnico, Cartilha, Folder Técnico, Folheto, 
além de Livros.  O CLP da Embrapa Amapá utiliza o Sistema Eletrônico 
de Editoração de Revistas – SEER, que é um sistema colaborativo para 
processamento de fluxo editorial das publicações. 

O principal desafio do CLP é pautado na melhoria da qualidade dos ma-
nuscritos submetidos dentro de um processo de tramitação mais célere, 
sendo essa a meta principal. Assim, a gestão compartilhada por meio de 
reuniões com todos os membros do CLP permitiu socializar os problemas e 
a proposição de estratégias alternativas, principalmente o estreitamento da 
distância entre editor e autor, para o alcance da referida meta. 

O objetivo desse trabalho foi apresentar o esforço da Embrapa Amapá, 
por meio do CLP, no sentido de diagnosticar os problemas, propor e 
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implementar as inovações necessárias no processo de editoração, para 
compatibilizar os manuscritos submetidos às normas editoriais e às 
demandas da Unidade. 

Desafios em 2016: limitações  
e soluções 

Primeiramente, com o objetivo de conhecer a percepção que os clientes 
(autores e revisores internos) possuíam do CLP da Embrapa Amapá, foi 
realizado um diagnóstico em março de 2016, por meio da aplicação de 
um questionário via e–mail, contendo 18 perguntas, utilizando a ferra-
menta do Google (2016).

A avaliação dos dados foi socializada com toda a Unidade, durante a 
apresentação do CLP no evento “Papo de Equipes”, em abril de 2016.

Diante da percepção dos pontos críticos quanto à atuação do CLP da 
Embrapa Amapá e da meta estabelecida de melhoria da qualidade e 
com celeridade no processo de tramitação, dificuldades das mais varia-
das foram enfrentadas pela equipe em 2016. Desse modo, elencamos 
as dificuldades mais frequentes e significativas, assim como as estra-
tégias traçadas para encontrar soluções e alternativas que pudessem 
gerar maior efetividade das atividades inerentes ao Comitê:

a) Ausência de um Regimento Interno próprio para a Unidade: na Em-
brapa, os comitês são considerados permanentes e realizam a gestão 
de algum processo, que devem sempre ser realizados com regras claras 
e permanentes, mesmo quando houver mudança de composição dos 
membros do comitê. Nessas situações, a existência de um Regimento 
Interno colabora sobremaneira para solução dos problemas enfrentados, 
em especial aqueles em que interpretações distintas são possíveis. Em-
bora a Embrapa Sede (Brasília) esteja idealizando um Regimento Interno 
único para todas as Unidades da Embrapa, esta gestão decidiu elaborar 
o Regimento Interno próprio para melhor gestão do Comitê. O regimen-
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to foi elaborado por todos os membros do Comitê, sendo necessárias 
várias reuniões dedicadas, especificamente, para esse fim. 

b) Passivo em manuscritos: como 13 manuscritos já estavam em 
processo de avaliação antes de janeiro de 2016, se fez necessário 
respeitar a decisão editorial da gestão anterior. Assim, foi deliberada a 
continuidade do trâmite dos manuscritos por meio de uma força-tarefa, 
priorizando a revisão técnica, textual e editoração desses manuscritos 
para que fossem publicados até o final de 2016. 

c) Elevado tempo de tramitação de manuscrito: a extrapolação do 
prazo de permanência do manuscrito com o autor no SEER, após ser 
examinado pelo editor e/ou as rodadas de revisão técnica pelos con-
sultores ad hoc, sendo considerado um dos principais obstáculos, e o 
principal desafio do CLP. Para mitigar esse entrave, os membros do CLP 
se mobilizaram, por várias vezes, entrando em contato com autores e 
coautores, via e-mail e/ou pessoalmente, certificando que todos fossem 
notificados dos novos prazos deliberados, tentando sensibilizá-los da 
necessidade de inserção das informações para a continuação da trami-
tação do manuscrito. 

d) Dificuldade de enquadramento de manuscritos: pelo menos cinco ma-
nuscritos apresentavam conteúdo e forma em desacordo com a propos-
ta do tipo de Série a que foi submetido, conforme os Manuais do Autor 
e de Editoração da Embrapa. Nesse caso, os autores foram contatados 
pela equipe do CLP e, em algumas vezes, de maneira participativa com 
a Chefia Adjunta de Pesquisa & Desenvolvimento, para sensibilizá-los 
da necessidade de reorganização dos conteúdos para inserção nas refe-
ridas séries.

e) Ajustes de manuscritos: o não atendimento e a não apresentação 
de justificativas, por parte dos autores, em relação às solicitações de 
correções e/ou ajustes realizadas pelos revisores técnicos, demandavam 
frequentes e desgastantes reuniões da equipe do CLP com os autores, 
para que os ajustes fossem realizados. Essas frequentes reuniões com 
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os autores têm tido efeito positivo sobre a cultura dos autores em aca-
tar ajustes e correções sugeridos pelos revisores.

f) Fotografias com baixa qualidade: as fotografias apresentadas nos ma-
nuscritos submetidos eram, em geral, de baixa qualidade para impres-
são. Todos os membros do CLP foram orientados de como proceder 
para averiguar as propriedades das fotografias, e antes do manuscrito 
avançar nas fases posteriores de avaliação, os autores eram solicitados 
quanto à configuração mínima para qualificação da imagem a ser inseri-
da no manuscrito.

g) Qualidade dos manuscritos: a falta de qualidade dos originais para 
fins de publicação é uma das principais causas da falta de celeridade 
na tramitação dos documentos no CLP. Fotos sem qualidade, falta 
de legendas ou créditos, falta de adequação do texto à série, falta de 
cuidados quanto às referências bibliográficas, entre outros, são fatores 
que obrigam o processo editorial a se estender em várias provas de 
revisão até que o original esteja pronto para publicação. O Manual do 
Autor, elaborado por membros da gestão anterior do CLP, disponibili-
zado em arquivo PDF e fornecido a todos os pesquisadores e analistas 
de forma impressa e digital, foi o primeiro passo no sentido de mitigar a 
falta de qualidade dos originais. Sua apresentação em evento interno na 
Unidade, não surtiu o efeito desejado de forma satisfatória. O segundo 
passo nesta direção, foi a elaboração da versão online do Manual do 
Autor, que pode ser acessada em computadores, tablets e smartpho-
nes. Para isso, foi realizada campanha interna (Figura 1A) instigativa 
para estimular a adoção do aplicativo, e demonstração in loco para 
todos da Unidade (Figura 1B). O aplicativo foi apresentado à lista de 
Guardiões da Marca Embrapa, para conhecimento e adotado pela Em-
brapa Solos, que também enfrenta problemas similares quanto à quali-
dade dos originais. O terceiro passo nessa trajetória, foi a diminuição da 
tolerância à falta de observação das normas básicas de apresentação 
dos originais por parte dos autores. Estima-se que com a populariza-
ção interna do Manual do Autor, o número de provas de revisão tenha 
caído, em média, 50%, o que se traduz em maior celeridade no Pro-
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cesso Editorial. Também se observou a ausência de familiaridade com 
o Manual de Editoração da Embrapa, instrumento básico, que deveria 
ser bem conhecido por todos que participam do processo (autor, editor 
e revisor), pois orienta as tarefas relacionadas à edição e à publicação 
de obras da Empresa. Nesse sentido, os membros da editoração não 
mediram esforços para auxiliar os demais membros do CLP e revisores 
técnicos (internos e externos), por meio de visitas presenciais, e-mail e/
ou mensagens via WhatsApp.

h) Dificuldade na gestão e uso do Sistema SEER: a falta de conhe-
cimento das ferramentas do SEER durante as etapas de submissão, 
avaliação e editoração dos manuscritos pelos usuários e membros 
do CLP, foi um dos principais problemas enfrentados nos primeiros 
meses. Quando houve a designação da figura do “editor” para acom-
panhamento de um determinado manuscrito, as figuras da Presidente 
e Secretária do Comitê ainda atuavam fortemente como editores, 
já que faltava conhecimento para administrar todo o processo de 
submissão/avaliação pelo SEER. Desse modo, houve a necessidade 
da melhoria do processo na definição de papéis e da estrutura de 
governança do CLP. Para que não houvesse maior comprometimento 
da agilidade do Comitê foi organizado e elaborado uma documenta-
ção norteadora necessária para autores, editores e revisores técni-

Figura 1. Cartaz de campanha interna para apresentação do aplicativo do Manual do 

Autor (A) e usuários baixando o aplicativo (B).
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cos, que na sua grande maioria, eram de outras instituições e não 
tinham conhecimento das séries da Embrapa. Isso motivou a criação 
dos documentos “Templates para Autor”, da “Ficha de Parecer para 
o Revisor” e “Checklist do Editor”.

i) Incompatibilidade do sistema de notificações aos autores e revisores: 
alguns autores e revisores relataram que não recebiam as notificações 
do CLP, enviadas automaticamente pelo SEER. O problema foi resolvi-
do parcialmente pelo Núcleo de Tecnologia da Informação da Unidade 
e, alternativamente, foi adotado o procedimento de enviar também por 
e-mail corporativo (sistema Zimbra, que é o pacote de e-mail adota-
do pela Embrapa), todas as notificações registradas no SEER para os 
autores, bem como os convites e lembretes aos revisores. Com isso foi 
possível minimizar as dificuldades em relação ao tempo de tramitação 
dos manuscritos.

j) Ausência de revisores especialistas: reduzido número de revisores 
cadastrados com habilidades técnicas específicas para realizar a revisão 
dos manuscritos, de forma a contribuir com a melhoria da qualidade 
dos mesmos. Para resolver a situação, uma atualização na lista de revi-
sores cadastrados no SEER foi realizada, assim como uma ampliação do 
número de revisores para algumas áreas do conhecimento. 

k) Ausência de revisores textuais: ausência de um profissional dis-
ponível para revisão textual na Unidade, que fosse da área de Letras 
e que conhecesse as normas da Embrapa, bem como o Manual de 
Editoração. Para minimizar o passivo quanto à revisão textual de ma-
nuscritos, a Chefia Adjunta de Transferência de Tecnologia solicitou 
apoio de outras Unidades da Amazônia, recebendo a colaboração 
das Unidades do Acre, Amazonas (Amazônia Ocidental) e Roraima, o 
que ocorreu parcialmente e por pouco tempo. Para que não houvesse 
prejuízo maior para o Comitê, autores e, consequentemente, para a 
Unidade, foi contratada uma estagiária do curso de Letras da Uni-
versidade Federal do Amapá (Unifap), que ficou sob a orientação da 
bibliotecária da Embrapa Amapá.
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Situação dos trabalhos  
no ano de 2016

Em razão das dificuldades apresentadas, no início do ano de 2016 vários 
trabalhos submetidos nos anos de 2014 e 2015 ainda permaneciam em 
tramitação no SEER (Figura 2). A tramitação, com emissão de parecer final 
definitivo para esses trabalhos, foi considerada prioritária durante o ano 
de 2016. Buscou-se com essa decisão eliminar todo o passivo para que o 
processo de tramitação pudesse ser realizado com maior celeridade.  

A média de tramitação de todos os manuscritos em 2016, inclusive os 
antigos, foi de 6,6 meses, sendo considerado bastante satisfatório. 

Em relação aos tipos de publicações que tramitaram no CLP em 2016, as 
Séries Documentos (8) e Comunicado Técnico (8) apresentaram o maior nú-
mero de manuscritos, seguidos de Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento 
(6), Folder (3) e Circular Técnica (1), totalizando 26 manuscritos (Figura 3).

Em breve análise sobre todos os manuscritos que foram submetidos 
e tramitaram no CLP no período de 2011 a 2016 (Figura 3), pode-se 
observar que houve uma evolução positiva com a diversificação de 
trabalhos a partir de 2014, principalmente em relação às Séries Comu-
nicado Técnico e Boletim de Pesquisa e Desenvolvimento. 

Figura 2. Tempo de tramitação (meses) de manuscritos submetidos ao SEER em 2014, 2015 

e 2016 e o tempo para decisão editorial da gestão de 2016 do Comitê Local de Publicações.
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O elevado número de manuscritos submetidos na Série Documentos 
dá-se, provavelmente, pelo fato de ser uma publicação que não se 
enquadra nas demais séries e que trazem informações variadas, de 
acordo com o Manual de Editoração, como são os casos dos trabalhos 
provenientes de teses, avaliação de impactos de projetos de pesquisa 
e de tecnologias, resultados de pesquisa, relatórios de reuniões técni-
cas, zoneamentos, diagnósticos, dentre outros. Os gráficos (Figura 3) 
evidenciam uma tendência da Unidade de equilibrar melhor o seu papel 
de geração de tecnologias. A capacidade da Unidade em gerar conheci-
mento aumentou consideravelmente no período de 2011 a 2016, pas-
sando de uma situação onde quase que exclusivamente havia a simples 
validação de tecnologia para geração, validação e transferência.

Considerações finais

Embora tenha havido dificuldades quanto ao funcionamento do Comitê 
Local de Publicações, houve um esforço coletivo para encontrar solu-
ções e/ou mitigar os problemas. As melhorias implantadas foram e con-
tinuarão a ser relevantes para agilizar todo o processo de tramitação, 
principalmente o de editoração 

Figura 3. Evolução quali-quantitativa das Séries Técnicas submetidas ao CLP da Embrapa 

Amapá no período de 2011 a 2016.
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Os esforços realizados para o alcance da qualidade e celeridade das 
publicações técnico-científicas da Unidade têm-se mostrado eficazes, 
mas será necessário ter uma maior contribuição por parte dos autores, 
principalmente com relação ao cumprimento de prazo estipulado pelo 
CLP, assim como em relação às normas e padrões exigidos pelas séries 
da Embrapa.
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