
 

1 

 

 

REGULAMENTO DA REVISTA ELETRÔNICA DO ALTO VALE DO 

ITAJAÍ (REAVI) 

CAPÍTULO I -  CARACTERIZAÇÃO DA REVISTA 

Art 1.º -  A Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí (REAVI) é uma publicação 

oficial do Centro Educacional do Alto Vale do Itajaí (CEAVI), da Universidade do 

Estado de Santa Catarina (UDESC), registrada com o ISSN (International Standard 

Serial Number) 2316-4190, publicada no website 

http://www.revistas.udesc.br/index.php/reavi/. 

Art 2.º -  A REAVI será orientada para a indexação em bases de dados nacionais e 

internacionais das áreas de administração e contabilidade, ciência da computação, 

engenharias I, interdisciplinar. 

Art 3.º -  A REAVI será publicada à base de um fascículo por semestre, de modo 

que a reunião de dois fascículos semestrais comporá um volume do mesmo ano.  

Art 4.º -  O critério de organização exige que cada fascículo: 

I   - seja dividido por área de interesse da revista (Administração e 

Contabilidade, Ciência da Computação, Engenharias I, 

Interdisciplinar); 

II   - contenha um mínimo de 5 (cinco) e um máximo de 12 (doze) 

artigos completos, obedecendo às normas estabelecidas no 

CAPÍTULO VI - ; 

III   - contenha um máximo de 5 (cinco) resumos internos; 

IV   - sugere-se que cada artigo completo deve ter entre 10 (dez) e 15 

(quinze) páginas; 

V   - tenha um mínimo de 50 (cinquenta) e um máximo de 180 (cento 

e oitenta) páginas. 
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VI   - Na primeira página de cada trabalho publicado deve ser 

informada a data de recebimento e aprovação do trabalho; 

Art 5.º -  Os artigos de cada publicação serão inseridos nas seguintes seções: 

I   - Editorial; 

II   - Artigos científicos completos; 

III   - Resumos Internos; 

Parágrafo Único – Se não houver trabalhos enquadráveis em uma das 

seções de um determinado fascículo a publicar, esta será suprimida, sem 

prejuízo das demais. 

Art 6.º -  Editorial é um texto que expressa a opinião da equipe editorial sobre o 

periódico e/ou o fascículo. 

Parágrafo Único - O editorial deverá ser submetido pelo Editor Geral da 

revista e publicado no início do fascículo. 

Art 7.º -  Artigos científicos completos referem-se a pesquisas acadêmicas de alta 

qualidade e sólida estrutura metodológica oriundas das áreas de Administração e 

Contabilidade, Ciência da Computação, Engenharias I. 

Parágrafo Único - A linha editorial da REAVI privilegia a publicação de 

artigos científicos que abordem práticas e teorias nas suas áreas principais, 

mas também da integração destas com outras áreas, incluindo-se a 

perspectiva interdisciplinar envolvendo as áreas de interesse, por meio de 

pesquisas empíricas, estudos de casos, pesquisas exploratórias, pesquisas 

aplicadas, entre outros;  

Art 8.º -  Resumos internos referem-se a trabalhos oriundos exclusivamente de 

disciplinas dos cursos do CEAVI, sob responsabilidade do professor da disciplina. 

Art 9.º -  A REAVI  terá divulgação eletrônica, com acesso gratuito. 
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Art 10.º -  O financiamento da Revista é de responsabilidade da UDESC Ibirama, 

que especificará, anualmente, dotação orçamentária para este fim. 

Parágrafo Único – A UDESC Ibirama poderá pleitear e aceitar, para a 

publicação da Revista, auxílio financeiro de entidades públicas, privadas e 

mistas. 

Art 11. -  A REAVI poderá ser desassociada, tendo uma ou mais de suas áreas 

retiradas ou emancipadas em revista própria. 

§ 1º - A retirada de uma área da revista só pode ser realizada por decisão 

da Comissão Política Editorial. 

  § 2º - A emancipação de uma área da REAVI em revista própria deve ser 

solicitada pelo departamento e aprovada pela Comissão Política Editorial; 

§ 3º - Em caso de abertura de novas revistas no CEAVI, elas devem ter a 

denominação inicial “REAVI” e complementações conforme interesse do(s) 

departamento(s) envolvido(s) (ex: “REAVI Engenharia”). 

CAPÍTULO II -  OBJETIVOS 

Art 12. -  São objetivos da REAVI: 

I   - promover a publicação de estudos nas áreas de Administração e 

Contabilidade, Computação e Engenharias, além de trabalhos 

correlacionados; 

II   - divulgar trabalhos de discentes do CEAVI; 

CAPÍTULO III -  ESTRUTURA ADMINISTRATIVA 

Art 13. -  A responsabilidade administrativa pela publicação da Revista é do Diretor 

de Pesquisa e Pós-Graduação do CEAVI e do Editor-Geral. 
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Art 14. -  Compete ao Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação mobilizar os recursos 

materiais e administrativos para a edição da Revista. 

Art 15. -  A estrutura administrativa da REAVI é composta por: 

I   - Editor Geral 

II   - Conselho Político Editorial 

III   - Editores Científicos de Área 

IV   - Comitê Editorial Científico 

V   - Editor Técnico 

Art 16. -  O Editor Geral será eleito pelo Conselho Político Editorial, com mandato 

de 1 (um) ano, podendo haver reeleição. 

Art 17. -  São atribuições do Editor Geral da Revista:  

VI   - orientar a elaboração do projeto editorial e gráfico da REAVI; 

VII   - providenciar a diagramação e a composição gráfica da REAVI; 

VIII   - providenciar a revisão e montagem da REAVI; 

IX   - primar pela qualidade técnica dos serviços; 

X   - exercer as funções de administrador do sistema de gestão e 

editoração das publicações periódicas. 

XI   - encaminhar cada número publicado aos organismos 

indexadores da revista; 

XII   - estabelecer relacionamento com instituições congêneres e 

permutas com outros periódicos científicos do Brasil e do 

exterior; 

XIII   - cuidar da organização do arquivo corrente da Revista; 

XIV   - zelar pela periodicidade da publicação; 

XV   - elaborar anualmente um relatório administrativo ao Conselho de 

Centro do CEAVI para ser apreciado. 

Art 18. -  Compete ao Conselho Político Editorial: 

I   - estabelecer normas para a publicação de artigos na Revista; 

II   - acompanhar o processo de edição dos números da Revista; 

III   - emitir pareceres técnicos e opinar sobre a pertinência da 

publicação de artigos na Revista; 
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IV   - avaliar os relatórios da Revista elaborados pelo(s) editor(es) 

científico(s); 

V   - auxiliar na divulgação da Revista; 

VI   - propor mudanças no regulamento da Revista; 

VII   - deliberar sobre a oportunidade de encomendar artigos a autores 

nacionais e/ou estrangeiros; 

VIII   - deliberar sobre a composição e renovação do Comitê Editorial 

da Revista; 

IX   - deliberar sobre os casos omissos neste Regulamento. 

Art 19. -  Compete aos membros do Comitê Editorial Científico emitirem pareceres 

sobre trabalhos relativos a temas de sua especialidade, opinando sobre sua 

qualidade e relevância. 

Art 20. -  Compete aos membros do Comitê Editorial Científico, além das 

atribuições que possui(em) enquanto membro(s) do Conselho Político 

Editorial: 

I   - convidar, estimular e solicitar a elaboração de trabalhos para 

publicação; 

II   - receber os trabalhos enviados para publicação e orientar os 

autores no processo de submissão; 

III   - distribuir os trabalhos a serem avaliados aos conselheiros 

especialistas nas respectivas áreas de conhecimento ou de 

pareceristas ad hoc; 

IV   - aceitar ou rejeitar, em última instância, os artigos para 

publicação em determinado número; 

V   - sugerir, ao Conselho Editorial, a seleção de artigos que 

comporão determinado número; 

VI   - indicar ao Conselho Editorial a oportunidade de encomendar 

artigos a autores nacionais ou estrangeiros; 

VII   - elaborar um relatório sobre as atividades desenvolvidas para a 

realização do número da Revista sob sua responsabilidade; 
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Art 21. -  Os Editores Científicos da Área são os responsáveis pelos membros do 

Comitê Editorial Científico daquela área e serão os responsáveis técnicos 

pelos artigos da respectiva área. 

Art 22. -  Compete aos Editores Científicos da Área: 

VIII   - Realizar a revisão de admissão dos artigos da área, verificando 

sua pertinência e adequação à revista. 

IX   - Indicar revisores ad hoc da área; 

X   - Receber e analisar as correções realizadas pelos autores, após 

sugestões dos avaliadores. 

XI   - Coordenar os membros do Comitê Editorial Científico da área, a 

fim de garantir que as avaliações serão realizadas no prazo e 

com qualidade. 

 

Art 23. -  Compete ao Editor Técnico da REAVI: 

I   - Apoiar o Editor Geral nas suas atividades; 

II   - Operacionalizar a parte administrativa do sistema de gestão do 

periódico; 

III   - Salvaguardar as informações de dados cadastrais e artigos 

submetidos à revista; 

IV   - Realizar comunicações administrativas da revista; 

V   - Confeccionar e armazenar documentação relativa à revista; 

VI   - Realizar a ata das reuniões do Conselho Político Editorial e do 

Comitê Editorial Científico; 

VII   - Realizar demais atividades de secretaria da REAVI. 

CAPÍTULO IV -  DA COMPOSIÇÃO DO COMITÊ EDITORIAL CIENTÍFICO 

Art 24. -  A REAVI contará com o suporte de um Comitê Editorial Científico, que 

terá função consultiva em matérias que requeiram elevado grau de 

conhecimento em suas respectivas áreas de atuação profissional. 
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Art 25. -  O Comitê Editorial Científico será composto por, no mínimo, seis 

membros, que possuam o título de mestre ou doutor obtido em programa de 

pós-graduação reconhecido pela Capes, em área relacionada a uma das 

áreas de interesse da revista, distribuídos da seguinte forma: 

I   - no mínimo dois representantes de cada uma das seguintes 

áreas: Administração e/ou Ciências Contábeis; Ciência da 

Computação; Engenharia Sanitária. 

II   - três editores científicos da área, sendo um de cada 

departamento. 

III   - no mínimo 75% de componentes pertencentes a outras 

instituições que não à UDESC. 

IV   - no máximo, 02 (dois) representantes de uma mesma Instituição. 

§ 1º - Os membros do Comitê Editorial Científico serão escolhidos e 

poderão ser substituídos a critério do Conselho Político Editorial.   

§ 2º - O Conselho Político Editorial poderá autorizar os membros do Comitê 

Editorial Científico a solicitarem pareceres de consultores ad hoc.  

CAPÍTULO V -  DA COMPOSIÇÃO DA COMISSÃO POLÍTICA EDITORIAL 

Art 26. -  A Comissão Política Editorial será composta por, no mínimo, 5 (cinco) 

membros, distribuídos da seguinte forma: 

I   - o Editor Geral da REAVI, como membro nato; 

II   - o Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação do CEAVI, como 

membro nato 

III   - no mínimo 1 (um) representante de cada departamento do 

CEAVI. 

§ 1º - Os membros da Comissão Política Editorial serão escolhidos e 

poderão ser substituídos a critério do Conselho Político Editorial.   
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CAPÍTULO VI -  ORIENTAÇÃO EDITORIAL 

Art 27. -  As colaborações para a Revista Eletrônica do Alto Vale do Itajaí podem 

ser enviadas a qualquer tempo, obedecendo às normas estabelecidas pelo 

Conselho Editorial.  

§ 1º - Os colaboradores só poderão publicar um trabalho em um mesmo 

número da Revista. 

§ 2º - O autor receberá o resultado da revisão de admissão, informando se 

seu manuscrito passará pelo processo de revisão de admissão do 

periódico, no prazo máximo de 30 (trinta dias a partir de seu recebimento). 

§ 3º - O autor receberá os pareceres de cada um dos revisores, no caso de 

manuscritos aceitos na revisão de admissão, em até 120 (cento e vinte dias 

a partir de seu recebimento). 

Art 28. -  Os textos originais deverão ser submetidos por procedimento eletrônico 

com expressa declaração pelo(s) autor(es) de conhecimento e aceitação 

deste Regulamento. 

Art 29. -  Os originais deverão respeitar as Condições para submissão, sob pena 

de serem rejeitados.  

§ 1º - As Condições para submissão serão divulgadas e estarão disponíveis 

no sítio eletrônico da revista.  

§ 2º - O Editor-Geral poderá devolver ao autor, para as necessárias 

modificações, o texto que estiver em desacordo com as normas sobre a 

publicação da Revista.   

Art 30. -  O Editor-Geral, ao receber submissões, encaminhará os textos 

submetidos ao(s) membro(s) do Corpo Editorial Científico da Revista, que 

fará uma primeira seleção dos textos que poderão integrar cada fascículo.  
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Art 31. -  Os textos enviados à REAVI deverão ser submetidos a, pelo menos, dois 

pareceristas designados pelo Corpo Editorial Científico, sem identificação do 

autor. 

Art 32. -  Não poderão ser publicados artigos de autoria ou coautoria do Editor-

Geral da REAVI. 

Art 33. -  Não é recomendada a aprovação de artigos com mais de 6 (seis) autores; 

§ 1º - Em caso de artigo submetido com mais de 6 (seis) autores, o autor 

principal será notificado, solicitando a adequação ou a justificativa que será 

analisada pelo Comitê Editorial Científico, podendo ou não ser aceita. 

Art 34. -  No ano, a fração de artigos originários de uma mesma instituição (autor 

ou co-autor) não deve exceder 15% (quinze) do total de artigos publicados.  

Art 35. -  Não deve ser publicado, no mesmo ano, mais de um artigo de um mesmo 

autor, independente da posição deste na autoria do texto. 

Art 36. -  Os artigos completos devem ter resumo, palavra-chave e título em 

português e inglês; 

Art 37. -  Os pareceristas poderão ser os membros do Conselho Político Editorial, 

do Comitê Científico Editorial ou especialistas sugeridos ad hoc pelo Editor 

Geral, pelo Conselho Político Editorial ou pelo Comitê Científico Editorial. 

Parágrafo Único - Cada parecerista finalizará sua apreciação com uma das 

seguintes recomendações, expondo seus motivos no formulário de 

avaliação: 

I   - Aceitar; 

II   - Correções obrigatórias; 

III   - Submeter novamente para avaliação; 

IV   - Submeter a outra revista; 

V   - Rejeitar 

VI   - Ver comentários 
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Art 38. -  O (s) autor(es) receberá(ão) os pareceres emitidos sem a identificação 

dos pareceristas. 

§ 1º - O(s) autor(es) do texto cuja aceitação foi condicional deverá(ão) 

proceder às devidas correções antes de sua ressubmissão. 

§ 2º - As alterações e correções realizadas pelo(s) autor(es) devem ser 

identificadas e, em caso de não acolhimento, justificadas preferencialmente 

por meio de controle de alterações no documento;  

§ 3º - O(s) autor(es) que discordar(em) do parecer poderá(ão) requerer 

nova avaliação ao Comitê Científico Editorial, cabendo ao Editor Geral 

analisar a justificativa e acatar ou não o requerimento;    

§ 4º - Caso o requerimento de nova avaliação seja acatada pelo Editor 

Geral, o Comitê Científico Editorial realizará nova avaliação ou designará 

um novo avaliador, sendo possível que o artigo, em caso de aprovação, 

não seja publicado na edição corrente; 

Art 39. -  O Comitê Científico Editorial analisará as alterações realizadas e, caso 

contemple as sugestões solicitadas, encaminhará os pareceres ao Editor 

Geral para exame e aprovação do conteúdo dos trabalhos a incluir no 

fascículo. 

Art 40. -  A distribuição dos trabalhos dentro de cada seção da Revista será feita 

segundo a ordem definida pelo Conselho Político Editorial. 

Art 41. -  No último número de cada volume constará a relação de todos os 

pareceristas que analisaram os trabalhos durante a sua editoração. 

Art 42. -  Na revista constará que os artigos assinados não refletem, 

necessariamente, a opinião do CEAVI ou UDESC. 
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Art 43. -  Somente serão aceitos textos inéditos, sendo o autor responsável, 

exclusiva, legal e administrativamente, por essa condição, bem como por 

qualquer infração à Lei de Direitos Autorais. 

Art 44. -  No contrato de editoração constará a cláusula de que o(s) autor(es) 

retém(êem) seus direitos, cedendo os direitos de primeira publicação à 

REAVI e à UDESC.   

Art 45. -  Será permitida a reprodução total ou parcial dos artigos, desde que citada 

a fonte. 

Art 46. -  Caso o artigo seja aprovado para publicação, o autor deve preencher e 

enviar um termo de cessão de direitos autorais, assinado por todos os 

autores; 

Art 47. -  Serão aceitas colaborações escritas em português, inglês ou espanhol.   

CAPÍTULO VII -  DISPOSIÇÕES GERAIS 

Art 48. -  Para cada uma das áreas (Administração e Contabilidade, Ciência da 

Computação, Engenharias I, Interdisciplinar) haverá um Editor Científico de 

Área. 

Art 49. -  § 1º - O Editor Científico de Área será indicado pelo respectivo 

departamento, sendo no máximo 1 (um) membro por departamento. 

Art 50. -  § 2º - O Editor Geral acumulará o papel de Editor Científico de Área, na 

sua área do conhecimento. 

Art 51. -  § 3º - Será emitida portaria interna do Centro para atribuir essa função do 

docente, que terá até 3 (três) horas para realizar essa atividade e incluir no 

seu PTi (Plano de Trabalho individual) 
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Art 52. -  As decisões do Conselho Político Editorial que afetem a publicação da 

Revista só poderão ser tomadas com o quorum mínimo de 4 (quatro) 

membros e por maioria simples de votos, com exceção do previsto para 

aceitação dos trabalhos, no inciso 3º do artigo 18.  

Art 53. -  Este Regulamento somente poderá ser alterado mediante aprovação de, 

no mínimo, quatro membros do Conselho Político Editorial.  

Art 54. -  Os casos omissos e dúvidas decorrentes da aplicação deste 

Regulamento serão dirimidos pelo Conselho Político Editorial da REAVI. 

Art 55. -  Este Regulamento entra em vigor na data de sua aprovação pela 

Comissão de Pesquisa e homologação pelo Conselho de Centro do CEAVI, 

revogadas as disposições em contrário. 

 

Ibirama, Julho de 2014. 

 

 

Pablo Schoeffel 

Diretor de Pesquisa e Pós-Graduação 
Editor Chefe da REAVI 

Presidente da Comissão de Pesquisa CEAVI 


