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encaminhados

Justificativa

O sistema de avaliação por pares (peer review process) é pautado no mérito acadêmico-
científico-tecnológico do pesquisador, utilizando critérios qualitativos e, subsidiariamente,
critérios quantitativos. Tem servido para guiar o desenvolvimento da ciência e é utilizado pela
Faculdade Processus nos procedimentos de avaliação dos trabalhos científicos que são
apresentados para a Revista Processus Contábil.

O processo de avaliação dos artigos submetidos é uma etapa fundamental para o

aprimoramento da qualidade da Revista Processus Contábil.

Procedimento

1. Recebido o trabalho científico no endereço eletrônico da revista, o responsável técnico pelo
gerenciamento do endereço eletrônico fará a autuação do trabalho e o encaminhará ao Editor
sem constar o nome do autor e sua afiliação institucional (sistema de avaliação anônima).
Apenas a versão final deverá incluir estes dados, caso o artigo seja aprovado para publicação.

2. O Editor analisará se o trabalho científico cumpre as exigências previstas nas normas de

publicação da revista, verificando a presença dos elementos essenciais exigidos. Em caso de

não cumprimento das normas, os trabalhos serão devolvidos para adequação.

3. Estando em ordem quanto às normas de publicação, ocorrerá o envio do trabalho ao
Conselho Editorial da revista.

4. Os membros do Conselho Editorial farão a seguinte análise do trabalho: I- rigor

metodológico da pesquisa; II- atualidade e relevância científica do tema; III- importância do

tema para a atuação local, regional e nacional da Faculdade Processus.

5. Após parecer favorável do Conselho Editorial, os trabalhos serão avaliados, sem a

identificação da autoria (em todas as etapas), por dois avaliadores: avaliador primário e
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revisor. Os avaliadores serão os membros do Conselho Editorial ou professores/pesquisadores

convidados designados pelo Conselho, os quais terão o prazo de 20 dias para emitir parecer,

aprovando ou não o trabalho, contados da data de seu recebimento.

6. Se o trabalho obtiver parecer favorável do avaliador primário e do revisor, será

encaminhado pelo Editor ao corpo técnico editorial da revista para inserção dos dados do

autor do artigo e formatação final dos aspectos formais secundários.

7. Os autores dos trabalhos científicos enviados serão informados via e-mail sofre o

andamento do procedimento de avaliação.

8. O Editor zelará pela efetivação e correto cumprimento de todas as fases do procedimento

de avaliação.


