COORDENAÇÃO DE PESQUISA E EXTENSÃO DA FACELI

ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DA REVISTA CIENTÍFICA

Aos dezesseis dias do mês de maio de dois mil e dezessete, reuniram-se, na sala 4
da Faculdade de Ensino Superior de Linhares (Faceli), os membros do Conselho
Editorial da “Revista Científica” dessa Instituição: Zilda M. Fantin Moreira,
Presidente do Conselho e Coordenadora de Pesquisa e Extensão; Renata Alves
Batista Basso, Diretora Acadêmica e membro representante da Faceli; Elisa Fabris
de Oliveira, Professora de Iniciação à Pesquisa Científica; Marcos Nazareno
Patrício, Professor de Português; Suelen Agum dos Reis, Professora do Colegiado
de Direito e Marcela Rubia Tozato Daltio, Professora do Curso de Pedagogia, para
tratarem de assuntos referentes à continuidade da revista. A coordenadora de
pesquisa e extensão Zilda explicou sobre o recebimento de artigos para publicação
e informou que o registro da revista foi efetuado junto à biblioteca nacional com o
ISSN 2526-6209, sob o nome de "Revista Científica". Foi perguntado sobre a
possibilidade de mudança de nome e a coordenadora ficou responsável por realizar
a consulta a fim de incluir o nome Faceli a título de identidade. A professora Elisa
pontuou que sobre a atual revista publicada: 1- O corpo editorial não teve acesso
aos pareceres; 2 - Não foi dado o retorno aos autores, da publicação ou não; 3 - Os
ajustes solicitados não foram atendidos. A professora Elisa pontuou, ainda, que, de
acordo com o edital da jornada científica, havia a previsão de publicação dos artigos
que fossem selecionados para ela, na primeira revista. No entanto, não havia corpo
editorial, nem funcionamento do colegiado de pesquisa e tal garantia não foi
concedida, considerando que não foram publicados todos os trabalhos da jornada.
A coordenadora Zilda informou que não tem ciência se todos os artigos submetidos
estão disponíveis para nova análise. Em seguida, a professora Marcela, o professor
Marcos Patrício e a professora Elisa falaram sobre a preocupação das regras a
serem estabelecidas para o próximo número da revista. A professora Elisa
perguntou se a coordenadora Zilda tem os pareceres e ela respondeu que não.
Assim, foi sugerido o resgate dos pareceres junto ao corpo editorial. A
coordenadora Zilda sugeriu convidar os autores dos artigos já publicados para

ajustes dos textos, se isso se configurasse como necessário, e para a assinatura
dos termos de autorização. A professora Suelen pontuou que o Conselho Editorial
só possui atribuições para a revista número 1. O professor Marcos solicitou a
certificação dos pareceristas e a Diretora Acadêmica Renata ficou de providenciar.
A coordenadora Zilda sugeriu que os artigos que não foram publicados sejam
reavaliados para uma futura publicação. Por fim, ficaram acertadas as seguintes
providências: 1- Consulta sobre a possibilidade de acréscimo no nome da revista; 2
- Que os pareceres de cada um devem ser reencaminhados para o email:
pesquisaextensao@faceli.edu.br; 3 - A coordenadora Zilda convidará os autores
que tiveram artigos publicados para assinatura do termo de autorização; 4 - Sobre
os demais artigos da jornada científica, após as retificações da revista número 1,
eles devem receber o feedback para eventualmente comporem a próxima revista; 5
- Para a próxima revista, deve ser analisada a composição do Conselho Editorial e a
separação do corpo de pareceristas. Não tendo nada mais a tratar, eu, Suelen
Agum dos Reis, lavrei esta ata que será assinada por mim e os demais participantes
da reunião.

Suelen Agum dos Reis

Renata Alves Batista Basso
Elisa Fabris de Oliveira

Marcos Nazareno Patrício
Zilda M. Fantin Moreira

Marcela Rubia Tozato Daltio

