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COORDENADORIA DO NÚCLEO DE PESQUISA 

EDITAL Nº 05/2022 – NUPES 

EDITAL DE CHAMADA PARA A SUBMISSÃO DE ARTIGOS 

 

A Faculdade Florence realizará no período de 6 de julho a 05 de agosto de 2022 o 

processo de submissão de artigos para a FLORENCE EM REVISTA. 

1 DA FINALIDADE 

 

    O Núcleo de Pesquisa e o Conselho Editorial da Revista Florence tornam pública a 

chamada para submissão de artigos. Os trabalhos que obtiverem parecer favorável dos 

avaliadores serão publicados nos volumes referentes ao ano de 2022. 

 

2 DAS INSCRIÇÕES 

 

    As inscrições estarão abertas no período de 06/07/2022 a 05/08/2022 e deverão 

ser feitas online via e-mail (revista@florence.edu.br), indicando no campo assunto a 

expressão: MANUSCRITO PARA PARECER DE PUBLICAÇÃO, acompanhado da página 

de título, artigo completo com o nome dos autores e artigo completo sem o nome dos autores. 

    A validação da inscrição ficará condicionada ao envio de todos os documentos 

em voga, de acordo com as normas de publicação de artigos da revista.  

    Todos os artigos devem vir acompanhados por: 

 A primeira página deverá conter somente o título do trabalho, nome 

completo dos autores com detalhamento da última titulação e vínculo e endereço 

do autor correspondente (modelo disponível no site). 

 Os trabalhos que envolvem seres humanos necessitam de avaliação 

do Comitê de Ética em Pesquisa e deverão ser acompanhados de cópia do parecer 

favorável. 

 

Os autores serão notificados via email, do recebimento dos trabalhos. 

mailto:revista@florence.edu.br
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O Manual contendo as normas para a publicação de artigos científicos na revista 

encontra-se no site da Faculdade Florence no campo Florence em Revista.  

       

3 CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO DOS TRABALHOS: 

  

Os avaliadores pertencentes ao Corpo Editorial da Florence em Revista são 

profissionais e pesquisadores da Faculdade Florence. A revista conta, também, com 

avaliadores de outras instituições, para exercerem a função de pareceristas e todos utilizam 

os mesmos critérios na apreciação dos trabalhos, os quais se encontram na ficha para 

avaliação de artigos. 

A Revista Florence não tem obrigatoriedade de publicar todos os artigos recebidos. 

As inscrições que não atenderem às exigências desse edital serão recusadas pelo Conselho 

Editorial e não serão enviados aos pareceristas. 

Cada exemplar da Revista terá no mínimo 6 e no máximo 12 artigos; caso a demanda 

de artigos exceda ao número que cada volume da Revista integrará, o critério para selecionar 

os que serão publicados nesse ou no próximo exemplar da revista fica a cargo do Conselho 

Editorial.  

4 CRONOGRAMA DAS ETAPAS DE SUBMISSÃO DOS ARTIGOS: 

 

   As etapas da atividade que se iniciam com a inscrição e terminam com a publicação 

dos artigos estão expostas no quadro 01 e têm por finalidade organizar os trabalhos dos 

diversos segmentos do processo em questão, para que todos cumpram com rigor e 

pontualidade suas atribuições. 

      Cada sujeito envolvido com as ações da Florence em Revista tem um papel 

fundamental no delineamento e na qualidade do periódico em questão. Portanto, não 

haverá prorrogação de prazos de nenhuma das etapas explicitadas a seguir, visto que 

ampliar o período de uma das etapas significa comprometer a eficácia dos trabalhos a serem 

desenvolvidos em etapas subsequentes. 
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Quadro 1- Cronograma das etapas de submissão dos trabalhos. 

 

Etapas Descrição das Etapas Data 

1 Inscrição de artigos De 06/07/2022 a 
04/08/2015. 

2 Deferimento das inscrições de acordo com as 
normas do edital e envio dos artigos aos 
avaliadores 

Até 05/08/2022 

3 Encaminhamento do parecer dos 
avaliadores aos autores dos artigos inscritos, 
com possível solicitação de ajustes. O contato 
será realizado pelo NUPES, por e-mail, 
portanto, é fundamental que o endereço 
eletrônico dos referidos autores esteja 
devidamente ativo.  

Até 16/08/2022 

4 Todos os artigos devidamente corrigidos 
ortograficamente deverão ser enviados ao 
NUPES pela revisora do Conselho Editorial da 
Revista, por e-mail. 

Até 22/08/2022 

 

 

Dê-se ciência e cumpra-se. 

São Luís, 05 de julho de 2022. 

Diretoria Geral 

Profª. Dra. Rita Ivana Barbosa Gomes 

Diretoria Acadêmica 

Thales de Andrade 

Coordenadoria do Núcleo de Pesquisa 

Eduarda Gomes Bogéa 

 

 


