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REVISTA DO CENTRO DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO
Núcleo de Publicações – Universidade Federal de Santa Catarina

Edital 01/NUP/CED/2022
EDITAL PARA ORGANIZAÇÃO DE DOSSIÊS DA
REVISTA PERSPECTIVA BIÊNIO 2023-2024
O Núcleo de Publicações (NUP) do Centro de Ciências da Educação (CED) da
Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) torna público o Edital nº
01/NUP/CED/2022 para apresentação de propostas de Dossiês Temáticos para
a Revista Perspectiva (Qualis A2 – Educação), a serem publicados no biênio
2023-2024, e convida os interessados a submeterem suas propostas na página
da revista Perspectiva, no Portal de Periódicos da UFSC, de 10/06/2022 a
22/08/2022.
A proposição de Dossiê para a Revista Perspectiva deve respeitar os seguintes
procedimentos:
1. A proposta deve ser encaminhada por Professores Doutores efetivos do
Centro de Ciências da Educação (CED) da Universidade Federal de
Santa Catarina (UFSC);
2. O Dossiê poderá ter, no máximo, 03 organizadores, sendo
necessariamente 01 professor doutor efetivo do CED e estando, pelo
menos, 01 deles vinculado a um Programa de Pós-Graduação brasileiro;
3. A proposta deverá constar de Ficha de Inscrição, Plano de Publicação
e Lista de sugestão de pareceristas ad hoc, habilitados e disponíveis
para avaliação de artigo, conforme os arquivos Anexo1, Anexo2 e
Anexo3, disponíveis em https://nup.ced.ufsc.br/perspectiva/
4. A proposta deverá ser submetida na página da revista Perspectiva, no
Portal
de
Periódicos
da
UFSC
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/, na seção Proposta de
dossiê
5. O Dossiê deverá ser composto por no mínimo 06 (seis) e no máximo 08
(oito) artigos sendo, necessariamente, 02 (dois) de autores
internacionais e um máximo de 02 (dois) artigos com autores da UFSC
6. O Dossiê deverá contemplar autores de diferentes regiões do país e
instituições acadêmicas;
7. Os artigos internacionais devem ser escritos na língua materna do autor,
podendo ser acompanhados de uma versão em português;
8. Todos os artigos devem ser inéditos;
9. Os artigos deverão ter no máximo 04 (quatro) autores, sendo
necessariamente 01 (um) doutor;
10. O proponente não poderá ter sido organizador de dossiê publicado na
Revista Perspectiva nos últimos 02 (dois) anos, bem como os autores
dos artigos não devem ter publicado na revista em igual período;

11. Todos os artigos serão submetidos à avaliação por pares e às cegas,
conforme as normas contidas na seção Sobre da revista Perspectiva,
disponível em https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/about;
12. Todos os autores devem ter seus dados completos cadastrados na
plataforma da revista, de acordo com as exigências de publicação da
revista;
13. Os organizadores deverão: acompanhar o envio dos artigos pelos
autores, as revisões de língua e normas dos artigos, bem como revisar a
prova final antes da publicação do número da revista no Portal de
Periódicos da UFSC; providenciar a ilustração da capa (imagem em alta
definição, de livre acesso ou com a autorização do autor da imagem).
14. Conforme item 3. acima, cabe aos organizadores a entrega da Lista de
sugestão de pareceristas ad hoc, Anexo3 , indicando 25 nomes de
avaliadores: devidamente qualificados (todos devem possuir o título de
doutor) conforme as diretrizes da Revista Perspectiva; previamente
cadastrados na página da Revista Perspectiva; disponíveis para
realização de avaliação de artigos. Os pareceristas indicados poderão ou
não, à critério da editoria da revista Perspectiva, ser designados para
avaliação de artigo.
15. Após finalizada a etapa de Avaliação, caso seja decidida a aprovação
para publicação do artigo, os autores deverão providenciar a revisão
linguística profissional da Versão Final aprovada para publicação, e
fornecer os dados dos revisores profissionais, que poderão fazer parte
da lista de recomendações.
As propostas serão avaliadas de 23 a 26/08/2022 e o resultado prévio será
publicado na página nup.ced.ufsc.br em 29/08/2022. Recursos poderão ser
enviados,
pelo
proponente
do
Dossiê,
para
o
e-mail
perspectiva@contato.ufsc.br em um prazo de 48 horas após a publicação
prévia do resultado (30 e 31/08/2022). O resultado final, com as propostas
aprovadas, será publicado na página do NUP - nup.ced.ufsc.br - no dia
01/09/2022.
Após a divulgação dos resultados finais, os professores do CED, responsáveis
pelas propostas aprovadas, deverão participar de uma reunião com a Comissão
Editorial da revista Perspectiva, em data a ser definida, para os
encaminhamentos necessários ao envio dos textos completos dos artigos.
Os Dossiês serão publicados na ordem em que se apresentarem completos, ou
seja, com apresentação do Dossiê pelos organizadores, avaliação por pares e às
cegas, aceite, revisão gramatical e normalização.
Os artigos completos deverão ser postados pelos autores na página da revista
Perspectiva, no Portal de Periódicos da UFSC:
para as propostas de publicação que forem designadas para 2023, os artigos
deverão ser submetidos no portal de periódicos, de acordo com as Diretrizes
para Autores* da revista Perspectiva, até 28/11/2022;
 para as propostas de publicação que forem designadas para 2024, os artigos
deverão ser submetidos no portal de periódicos, de acordo com as Diretrizes
para Autores* da revista Perspectiva, até 13/03/2023.


David Antônio da Costa,
Diana Carvalho de Carvalho,
Juliana Cristina Faggion
Bergmann e
Patricia Laura Torriglia

Apresentamos também o link de acesso à página Submissões e Diretrizes
para
Autores
da
revista
Perspectiva,
disponível
em
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/about/submissions que serve
de orientação para a comunicação dos organizadores com os autores
convidados para o Dossiê.

Editoria científica da
Revista Perspectiva

10/06/2022 a
22/08/2022
23 a 26/08/2022
29/08/2022

DATAS IMPORTANTES
Submissão de propostas de dossiês pelos
organizadores (escolher a Seção Proposta de
Dossiê)
https://periodicos.ufsc.br/index.php/perspectiva/
Avaliação das propostas pela Comissão Editorial
da revista Perspectiva
Resultado prévio com as propostas selecionadas
para publicação no biênio 2022-2023 na página
https://nup.ced.ufsc.br/perspectiva/

30 e 31/08/2022
01/09/2022

Recursos
Resultado Final com as propostas selecionadas
na página https://nup.ced.ufsc.br/perspectiva/
Florianópolis, 03 de junho de 2022.
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