
 
 
 
 

 
 
 
 

RESOLUÇÃO Nº 019 DE 25 DE SETEMBRO DE 2018 
 

Institui o Regimento do Conselho Editorial do 

Centro Universitário de Adamantina. 

 

 

O CONSELHO UNIVERSITÁRIO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO DE 

ADAMANTINA, reunido em sessão de 25 de setembro de 2018 e no uso de suas 

atribuições regimentais, considerando o Artigo 11 do Capítulo I do Regimento Geral 

da Instituição,  

 

RESOLVE: 

 

Art.1º - Instituir o Regimento do Conselho Editorial do Centro Universitário de 

Adamantina, integrante desta Resolução. 

 

Art. 2º. A presente Resolução entra em vigor nesta data. 

 

Adamantina, 25 de setembro de 2018 

 

 

 

Prof. Dr. Paulo Sergio da Silva 
Reitor 

Presidente do Conselho Universitário 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

REGIMENTO DO CONSELHO EDITORIAL 

CAPÍTULO I 

DAS DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

Art. 1º  - As atividades do Conselho Editorial do Centro Universitário de Adamantina 

são disciplinadas por esse regimento e pela Resolução CONSU nº 019, de 25-9-18, 

com o objetivo de reger a Política Editorial da UNIFAI. 

Parágrafo Único  – As alterações neste Regimento poderão ser efetuadas pela 

Coordenadoria de Comunicação Científica e pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação e 

Pesquisa, a partir de solicitação do Conselho Editorial, decididas por maioria 

absoluta de seus membros, com aprovação final do Conselho Universitário.   

Art. 2°  - A Revista terá divulgação eletrônica e/ou impressa. 

 I – O acesso eletrônico será disponibilizado para a sociedade. 

Art. 3° - Serão membros natos do Conselho os Pró-Reitores de Ensino, Pesquisa e 

Extensão. 

§ 1o Os membros do Conselho Editorial serão nomeados pelo Reitor.  

§ 2o Exercerá a função de Presidente do Conselho Editorial o Coordenador de 

Comunicação Científica, designado pelo Reitor.  

§ 3o Os secretários serão escolhidos em votação aberta dentre os membros 

componentes do Conselho Editorial.  

§ 4o A duração do mandato dos membros do Conselho Editorial será de dois anos, 

podendo haver recondução por mais um biênio. 

Art. 4° - As responsabilidades da Revista da UNIFAI serão exercidas por um Editor e 

membros selecionados pelo Conselho Editorial, sendo denominados Editores de 



 
 
Seção, indicados pelos colegiados das Grandes Áreas de Pesquisa, definidas pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq):   

 Ciências Exatas e da Terra; 

 Ciências Biológicas; 

 Engenharias; 

 Ciências da Saúde; 

 Ciências Agrárias; 

 Ciências Sociais Aplicadas; 

 Ciências Humanas; 

 Linguística, Letras e Artes. 

 I – O Conselho Editorial elaborará as normas de eleição do Editor de Seção; 

 II – Cada área terá direito a uma vaga no Conselho Editorial. 

Art. 5 ° - Compete ao Editor 

I. Convocar e coordenar as reuniões do Conselho Editorial; 

II. Distribuir os artigos recebidos para publicação ao Conselho Editorial e/ou aos 

consultores ad hoc;  

III. Coordenar os trabalhos de editoração, produção e envio da revista para a 

publicação (secretário). 

IV. Dar ciência a qualquer tempo ao setor responsável pela publicação de qualquer 

alteração pertinente às atividades da Revista. 

Art. 6°  - Atribuições do Conselho Editorial: 

I. Definir critérios para avaliação usando colaborações 

Interinstitucionais; 

II. Receber e distribuir para análise os trabalhos protocolados;  



 
 
III. Solicitar ao parecerista interno e externo avaliação do trabalho 

enviado para publicação, no prazo determinado pelo regulamento; 

IV. Decidir sobre a suspensão e encerramento de uma publicação (Série, 

Boletim ou Coleção); 

V. Decidir sobre os processos de lançamento das publicações; 

VI. Sugerir a dinâmica do Design Editorial e Produção Gráfica dos 

trabalhos apresentados; 

VII. Fornecer aos autores recibo de entrega do trabalho com a data de 

recebimento; 

VIII. Receber os pareceres e encaminhá-los aos autores, quando 

apresentarem sugestões de alterações do trabalho; 

IX. Receber os trabalhos retificados e encaminhá-los novamente aos 

pareceristas para análise das alterações realizadas; 

X. Encaminhar os trabalhos aceitos para editoração; 

XI. Dar ciência aos autores do aceite ou não de seu trabalho;  

XII. Encaminhar a relação dos nomes dos pareceristas para a 

Coordenadoria de Comunicação Científica para a confecção e envio dos 

certificados de participação.  

XIII. Os casos omissos e não previstos neste Regimento Interno serão 

resolvidos pelo Conselho Editorial. 

Art. 7 o – Atribuições dos membros do Conselho. 

I – Do Presidente 

a. Convocação do calendário semestral de reuniões, com aprovação dos demais 

membros do conselho; 

b. Abertura e encerramento das reuniões ordinárias e extraordinárias; 



 
 
c. Convocação e supervisão do processo para formação de novo conselho; 

d. Desenvolver as atividades atribuídas ao conselho conforme regimento; 

e. Oficializar o desligamento de membros; 

f. Responder pela administração geral do Conselho Editorial; 

g. Implantar e zelar pela política editorial da IES; 

h. Direcionar e avaliar a atuação dos membros do Conselho; 

i. Propor a Reitoria a designação e/ou exoneração dos ocupantes com cargo, de 

membros do Conselho, sempre que se fizer necessário; 

j. Assinar documentos administrativos ou de outra natureza referentes às atividades do 

Conselho; 

k. Propor convênios, acordos e demais protocolos; 

l. Apresentar anualmente Prestação de Contas e Relatório de Atividades; 

m. Responsabilizar-se perante a Biblioteca Nacional (Agencia Brasileira do ISBN), dos 

controles e registros oficiais e guarda de todo o acervo da Editora do Centro 

Universitário de Adamantina, (UNIFAI), 

n. Responsabilizar-se pelo ISSN nas publicações de periódicos. 

II - Atribuições do Secretário do Conselho Editoria l: 

a. Compete ao secretário apoiar o Editor Chefe, dar suporte administrativo e se 

responsabilizar pelo andamento dos trabalhos do Conselho; 

b. Lavrar atas e arquivar documento referentes às atividades do conselho; 

c. Substituir o Editor Chefe em suas ausências e impedimentos. 

III - Dos membros do Conselho Editorial: 

a. Participar das reuniões ordinárias e extraordinárias; 

b. Propor convênios acordos e demais protocolos; 

c. Desenvolver as atividades atribuídas ao conselho conforme regimento; 

d. Implantar e sugerir alterações à política editorial e de publicações; 

e. Apreciar textos submetidos ao conselho e que se enquadram na sua área de 

conhecimento e oferecer parecer analítico. 

 



 
 

CAPÍTULO II 

DAS DELIBERAÇÕES 

Art. 8º- Os processos de votação se darão em reunião ordinária previamente 

agendada. 

I - O quórum mínimo exige a presença do Presidente do Conselho Editorial e pelo 

menos 50% de seus membros;  

II - As decisões serão tomadas por maioria de votos dos presentes; 

III - O presidente participará das votações enquanto membro do Conselho Editorial 

e, em caso de empate, sobre qualquer decisão, exercendo o voto decisivo; 

IV - As decisões do Conselho Editorial representarão a mais alta instância no 

tocante ao julgamento da qualidade, propriedade ou impropriedade de uma obra a 

ser publicada pela Editora da UNIFAI; 

V - Os pareceres a serem analisados pelo Conselho Editorial serão emitidos por um 

dos seus membros ou Consultor ad hoc, credenciado para tal fim, devendo ser 

aprovado pela maioria; 

VI - Em todos os casos será preservada a identidade dos relatores dos pareceres, 

enviando-se ao autor da obra um extrato da decisão e dos seus fundamentos; 

Art. 9º - O calendário semestral das reuniões ordinárias do Conselho será elaborado 

no início de cada semestre letivo com obrigatoriedade de ao menos uma reunião por 

trimestre. 

Art. 10 - As reuniões extraordinárias, quando necessárias, serão convocadas pelo 

Presidente ou sugeridas a ele pelos demais membros, com antecedência de, no 

mínimo, sete dias corridos. 

Art. 11 - Poderá haver desligamento de qualquer um dos membros do Conselho: 

I - Por solicitação formal de desligamento do membro interessado, encaminhado ao 

Presidente do Conselho Editorial, que notificará aos demais membros; 



 
 
II - Automaticamente, pelo desligamento empregatício do professor membro da IES; 

III - Pela não satisfatória realização de suas atribuições, após deliberação e voto do 

conselho; 

IV - Automaticamente, por incorrer em três faltas consecutivas ou cinco alternadas 

durante as reuniões ordinárias; 

a. A justificativa de falta deverá ser feita formalmente pelo membro e encaminhada 

ao Presidente do Conselho num prazo máximo de cinco dias. A justificativa 

apresentada fora do prazo de cinco dias depois da falta perderá, automaticamente, 

sua validade; 

b. Em caso de abandono sem pedido formal, o desligamento será automático. 

Art. 12-  Será lavrada ata de cada reunião, lida e assinada na mesma sessão ou na 

seguinte, mantendo-se arquivo digital e físico. 

Art.13-  Competirá ao Conselho Editorial apreciar o mérito da proposta de publicação 

de obras, em articulação com os responsáveis das Áreas Técnico-Científicas e dos 

grupos de pesquisa, no prazo de até 60 dias, após data de protocolo do registro da 

obra. 

§1 Entende-se por obra, toda produção descrita na resolução (Essa resolução deve 

ser criada pelo colegiado). 

CAPÍTULO III 

DAS PROPOSTAS DE EDITAIS 

Art. 14-  Poderão ocorrer propostas de editais específicos ou por fluxo contínuo com 

a finalidade de apoiar as publicações. 

Art. 15 - Poderão apresentar editais: 

a. Pró-reitorias da IES; 

b. Instituições parceiras da UNIFAI; 



 
 
c. Líderes de Grupos de Pesquisa; 

d. Coordenadores de Projetos Inter Institucionais de Pesquisa e de Extensão e 

Inovação. 

Art. 16-  A aceitação final da Proposta de Edital dependerá da apreciação e 

aprovação deste Conselho Editorial. 

Parágrafo único - A deliberação final do Conselho Editorial observará o 

atendimento, pela obra, aos requisitos de qualidade intelectual, contribuição ao 

pensamento e à cultura, relevância acadêmica e difusão do conhecimento. 

CAPÍTULO IV 

DAS EDIÇÕES 

Art. 17-  Todas as publicações da UNIFAI deverão: 

I - Ser aprovadas pelo Conselho Editorial; 

II - Ter impressos na primeira e última página claramente visíveis o selo UNIFAI; 

III - Ter impressos a identidade das instituições financiadoras parceiras da UNIFAI. 

Art. 18 - O envio dos originais submetidos e aprovados pelo Conselho Editorial 

deverá ser mantido também em cópia eletrônica em mídia compatível. 

CAPÍTULO V 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Art. 19 - Os casos não previstos neste Regimento serão regulamentados pelo 

próprio Conselho. 

Art. 20 - Esse Regimento Interno entrará em vigor na data de autorização e 

publicação oficial. 

 



 
 

 

 

 

 

Anexo  



 
 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO DE ADAMANTINA 

Revista ________________ 

 

Apêndice A - Termo de Participação Voluntária  

 

Dados do Docente 

 

Nome completo:            

Telefone: ( )      

E-mail:______          

Unidade:           

Colegiado:____         ______ 

 

Declaro que tenho ciência do Regimento Interno do Conselho Editorial e que 

participo, voluntariamente, da produção da Revista ______________.  

 

Assinatura e data:           

 


