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Edital 02/2022 - PRA - Seleção para Editor-Chefe – Revista 

Cientifica FOZ 

 

A revista científica Foz, ISSN 2594-8849, editada e publicada pela Pró-Reitoria 

Acadêmica do Centro Universitário Vale do Cricaré - UNIVC, é uma iniciativa do programa 

de mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação do UNIVC. Este é um periódico de cunho 

interdisciplinar, com periodicidade semestral e ahead of print. O escopo da revista é a 

consolidação de uma produção científica no norte do Espírito Santo, valorizando a 

regionalidade e os regionalismos, assim como as especificidades e diversidades locais 

em termos de Brasil e do mundo. 

 

A Revista Científica Foz é uma publicação eletrônica semestral, de acesso livre, 

publicada pelo Programa de Mestrado em Ciência, Tecnologia e Educação do Centro 

Universitário Vale do Cricaré - UNIVC. Extraordinariamente, poderão ser publicadas 

outras edições. 

 

A Pró-Reitoria Acadêmica selecionará um editor-chefe para conduzir a revista por um 

período de dois anos, permitindo-se uma recondução, mediante os seguintes 

procedimentos: 

 

1. REQUISITOS PARA SELEÇÃO: 

1.1 Serão aceitas candidaturas de servidores docentes ativos da UNIVC e servidores 

docentes de outras Instituições. 

1.2 Ter disponibilidade de tempo para atuação na revista de, pelo menos, 8 horas 

semanais (a atuação não será remunerada, ou seja, de caráter voluntário) 

 

2. INSCRIÇÃO: 

2.1 As candidaturas deverão ser encaminhadas à UNIVC através do e-mail 

academico@ivc.br, com assunto: "Inscrição - Edital 01/2022 - Editor-chefe Revista Foz" 

apresentando a documentação completa anexada em formato PDF. 

2.2 Documentos para inscrição: 

2.2.1 O(A) candidato(a) deve enviar o Currículo Lattes para o e-mail citado no item 

2.1; 

2.2.2 Caso necessário, durante o processo de análise da inscrição, poderá ser 

solicitada a comprovação dos dados informados. 
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3. SELEÇÃO 

3.1 A Pró-Reitoria Acadêmica fará a seleção por análise do currículo. 

3.4 O Pró-Reitor Acadêmico da Instituição irá designar uma pessoa que entrará em 

contato com os candidatos selecionados a partir do dia 23/02/2022. 

 

4. ATIVIDADES A SEREM DESENVOLVIDAS: 

4.1 Coordenação do processo completo de publicação e o conjunto da Equipe 

Editorial; 

4.2 Revisão de admissão de artigos submetidos ao periódico, a ser realizada 

diretamente ou solicitada a um membro do Corpo Editorial; 

4.3 Acompanhamento do processo de avaliação de artigos; 

4.4 Decisão final na organização e composição das edições; 

4.5 Apoio na organização de chamadas especiais; 

4.6 Prospecção de novos avaliadores; 

4.7 Desenvolvimento de estratégia para divulgação da revista; 

4.8 Promoção da Revista em espaços acadêmico-científicos nacionais e 

internacionais; 

4.9 Acompanhamento dos indicadores de desempenho da revista. 

 

5. CRONOGRAMA: 

Lançamento do Edital: 28 de janeiro de 2022  

Inscrição: 28 de janeiro a 11 de fevereiro de 2022 

Análise das inscrições e divulgação dos resultados: 11 a 18 de fevereiro de 2022 

Divulgação do resultado final: entre os dias 23 de fevereiro e 07 de março de 2022 

 

6.      Dúvidas sobre o edital entre em contato por e-mail: academico@ivc.br, até 11 de 

fevereiro de 2022. 

 

 

 


