
ELEMENTOS E NORMAS PARA PUBLICAÇÃO 
 
Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR 
 
Editor: responsável pela representação social do periódico. É de sua 
competência coordenar os trabalhos de editoração, produção e divulgação da 
Revista. Fazer uma pré-seleção dos artigos determinando sua relevância antes 
de encaminhá-los ao corpo de avaliadores.  
Receber o parecer dos avaliadores, em relação ao artigo, reenviando ao autor 
para que faça as devidas alterações, e encaminhar para publicação. 
 
Conselho editorial: são divididos por categorias, sendo que a cada integrante 

compete uma área. Participam da pré-seleção dos artigos e identificam os 
avaliadores competentes para análise dos artigos propriamente dita.  
 
Conselho consultivo: emite parecer conclusivo sobre os artigos para 

publicação. Divulga a revista e contribui para o estímulo da produção de material 
para a revista. 
 
Web master: atua especificamente na estrutura das ferramentas Web 
desenvolvidas. É de sua responsabilidade manter o site funcionando 
constantemente, atualizar a revista e o layout da página sempre que necessário. 
 
Apoio técnico: Receber e catalogar os artigos. Encaminhar os artigos ao editor 

chefe. Encaminhar os artigos aos avaliadores juntamente com as normas de 
publicação. Manter contato com os avaliadores, determinar prazo para a 
emissão do parecer. Responder as dúvidas dos autores e avaliadores. Receber 
o parecer dos avaliadores, em relação ao artigo, reenviando ao autor para que 
faça as devidas alterações. Ao receber o artigo reformulá-lo, enviá-lo novamente 
ao avaliador para que ele dê o parecer final para a publicação. Enviar ao web 
master o artigo pronto para publicação na revista. 
 
METODOLOGIA PARA O PROCESSO DE PRODUÇÃO CIENTIFICA 
 
Que tipos de trabalhos que serão publicados? 
Artigos científicos, educacionais, técnicos, resenhas críticas, resumos de 
trabalhos de conclusão de curso. Com número máximo de 15 páginas. 
  
Quem serão os autores? 
Autoridades no assunto; Profissionais liberais; Pesquisadores; Professores; 
Alunos tendo como co-autores professores; Autores de outras instituições e 
cidades.  
_______________________________________________________ 
Os artigos submetidos à edição da Revista Eletrônica Multidisciplinar – 
UNIFACEAR deverão atender as exigências estipuladas (normas para 
publicação) para que possam ser encaminhados aos avaliadores.  
Recebi mento de artigos em fluxo contínuo, ou seja, um artigo pode ser enviado 
a qualquer momento. 
Normalmente o artigo é submetido duas vezes pelo autor. A primeira versão que 
é encaminhada ao grupo de avaliadores e a segunda versão que é revisada 



considerando as sugestões dos avaliadores, com os acertos finais para 
publicação. 
Após enviar um artigo para submissão o autor recebe um e-mail como 
comprovante de envio/recebimento do artigo. 
 
PRÉ-AVALIAÇÃO  
 
Os artigos passam por uma triagem: chegam ao Editor o qual separa os artigos 
por área (curso) e encaminha aos Conselheiros Avaliativos, os quais fazem uma 
avaliação dos artigos. Os avaliadores podem ser dois ou três especialistas do 
assunto. Na falta de avaliadores para determinado assunto convida-se um 
avaliador ad hoc para contribuir com a avaliação.  
 
O grupo de avaliadores é definido pelo Editor.  
 
AVALIAÇÃO DO ARTIGO 
Grupo de avaliadores composto pelos professores dos cursos especialista nos 
diversos assuntos pertinentes a cada área. 
Os avaliadores recebem os artigos sem a identificação do nome dos autores, 
instituição ou cidade de origem (blind review). É enviado aos avaliadores 
somente o conteúdo do artigo, via e-mail, juntamente com a ficha de avaliação e 
as normas de apresentação. 
 
A avaliação permite aceitar ou recusar o artigo imediatamente, ou ainda, aceitar 
com a condição de que este seja modificado. Neste último caso, os autores 
devem efetuar as alterações sugeridas pelos avaliadores e reenviar o artigo para 
que seja emitido o último aceite. 
 
Cabe ao avaliador analisar o conteúdo e a apresentação do artigo, observando: 
a relevância do tema, a adequação do assunto em relação ao periódico, a 
originalidade, a riqueza das referências bibliográficas, e principalmente a 
contribuição para a comunidade científica.  
 
CRITÉRIOS PARA AVALIAÇÃO DOS ARTIGOS 

 Afinidade com a revista – verificar se o artigo identifica-se com a proposta da  
revista. Recomenda-se fazer uma triagem para selecionar os artigos que 
realmente irão contribuir para a qualidade da revista. 
  



A Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR é uma publicação 

eletrônica quadrimestral e multidisciplinar associada ao Centro Universitário 
UNIFACEAR.  

A publicação de artigos de relevância ímpar, fomenta o debate intelectual e 
instiga a busca permanente pela excelência acadêmica e científica, quanto a 
produção de valores morais, científicos e sociais, atingidos através de 
diversidade temática, creditada a toda comunidade acadêmico-científica  

O escopo básico da revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR, são as 
produções inéditas e exclusivas de periódicos que são avaliados por 
pesquisadores/professores Mestres e Doutores nas referidas áreas temáticas 
dos acolhidos artigos.  

Desta forma a missão da Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR são a 
divulgação acadêmico-científica, a disposição da interlocução com 
pesquisadores de áreas afins, a requalificação dos critérios de aceitação de 
periódicos e a profícua multidisciplinaridade do universo acadêmico.  

A REVISTA ELETRÔNICA MULTIDISCIPLINAR não possui meios de alterar ou 
modificar textos, gráficos, figuras, tabelas, muito menos incluir ou excluir autores. 
Proceda com a inclusão de todos os autores, pois uma vez submetido o artigo 
não haverá formas de realizar adaptações. Lembrando ainda que todos os 
autores concordam com os termos de submissão.  

Caso o artigo tenha que passar por alguma revisão, correção ou adaptação, este 
seguirá para os autores, para as referidas correções.  

NA VERSÃO DO ARTIGO SUBMETIDO A REVISTA ELETRÔNICA NÃO 
DEVEM SER SUBTRAÍDOS A IDENTIFICAÇÃO DO ISSN E O NOME DA 
REVISTA ELETRÔNICA, DO RODAPÉ NO MODELO.  

O processo peer review é utilizado para estabelecer se um trabalho acadêmico 
é adequado para ser publicado baseando-se na qualidade, originalidade e 
importância do trabalho. O trabalho é avaliado por colegas que são peritos nesse 
campo, conhecidos como árbitros, e a decisão de publicar resta com a editora 
do periódico.  

PERGUNTAS FREQUENTES  

Onde posso encontrar o modelo de artigo e o tipo de arquivos que são 
permitidos? 

Diretamente do site da Revista Eletrônica Multidisciplinar UNIFACEAR, na 
opção “MODELO DE ARTIGO”.  

 

 



Que ordem deve seguir a lista de autores?  

Os autores devem chegar a um acordo e fazer a sua própria lista. 
Normalmente a pessoa que fez a maior contribuição é o primeiro na lista e 
o autor correspondente pode ser mencionado à parte.  

Devo seguir exatamente o modelo de artigo disponível no website da REM-
UNIFACEAR?  

SIM, os autores devem seguir rigorosamente o modelo proposto sob pena 
de ter seu artigo desqualificado para publicação.  

São cobradas taxas para publicação na REM-UNIFACEAR?  

NÃO, os autores podem submeter seus artigos para publicação sem 
qualquer custo.  

 

 

 


