Prezados colegas,

A Associação Brasileira de EMDR conta com um Departamento de Pesquisa, conforme
publicado no site, no item Comissão Científica, que tem entre suas metas, estimular estudos
sobre o EMDR e sua publicação.
O Departamento de Pesquisa solicita aos EMDRistas, que possuem titulação de mestrado ou
doutorado, para que manifestem sua disponibilidade para serem cadastrados como
pareceristas para publicações da Associação Brasileira de EMDR.
É importante saber que os textos serão avaliados por dois pareceristas, que serão convidados
conforme a demanda. Ao receber uma solicitação para avaliar um texto, o parecerista terá que
confirmar seu aceite em três dias, se irá ou não fazer a avaliação do material para publicação
pela Associação. A demora além de três dias será considerada uma indisponibilidade para
analisar o texto e será feito o convite a outro parecerista. Caso aceite ao convite, o texto
precisa ser analisado (Se o parecerista considera o “texto apto na íntegra, para ser publicado”,
ou,” apto mediante correções conforme a orientação fornecida pelo parecerista”, ou, “não
aceito para ser publicado, por não atender aos objetivos propostos pela publicação”) em
brevíssimo tempo, enviando seu parecer à Associação em, no máximo dez dias. Em caso de
empate acerca do aceite do texto para publicação, um terceiro parecerista será convidado a
avalia-lo. Certos de que seu desempenho é fundamental ao crescimento do movimento
EMDRista no Brasil, desde já agradecemos sua valiosa contribuição.
Escreva para: conquistas3@emdr.org.br

Para as publicações científicas, o Departamento de Pesquisa, em conformidade com seus
objetivos, junto a Comissão Científica, apresenta a lista de pareceristas, composto por colegas
que responderam ao apelo da Associação, para avaliarem os trabalhos submetidos para
publicação.
O convite continua em aberto para novas adesões.
PARECERISTAS:
1. Andréia Pereira Bonotto
2. Damares Aleixo
3. Daniela Reis e Silva
4. Danielle Pinheiro
5. Flavia Macedo
6. Jackeline Figueiredo Barbosa Gomes
7. Magda Person

8. Marínea Maria Fediuk
9. Marisa Fortes
10. Miriam Izabel
11. Raquel Araujo
12. Raquel C. Hoersting
13. Rosemary Parras Menegatti
14. Tânia Aloísio
15. Teresa Guedes Freire
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