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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FACULDADE DE EDUCAÇÃO 

REVISTA INTER-AÇÃO 

 

 

EDITAL Nº 1/2020 

 

 

Dispõe sobre os critérios de seleção de 

propostas de temas e organização de 

dossiês temáticos para o volume 46 de 

2021, da Revista Inter-Ação. 

 

 

A Revista Inter-Ação (ISSN 1981-8416 e Qualis Capes A3 – Avaliação 2017-2018), da 

Faculdade de Educação da Universidade Federal de Goiás, torna público que no período 

de 05/08/2020 a 08/09/2020 estarão abertas as inscrições para o recebimento de propostas 

de temas e de organizadores/as de dossiê temático para publicação no Volume 46 de 2021, 

conforme linha editorial do periódico e de acordo com os critérios estabelecidos pelo 

Qualis/CAPES, em cumprimento ao que segue. 

 

1. DO OBJETO 

 

1.1. Seleção de proposição de temas e pesquisadores como organizadores/as de dossiês 

temáticos para a Revista Inter-Ação. Este edital prevê a seleção inicial dos temas, para 

em seguida, uma vez aprovada a proposta, a Revista realizar a chamada aberta para a 

recepção de artigos. 

 

1.2. Serão selecionadas pelo menos 2 (duas) proposições de temas para publicação no 

Volume 46 de 2021. 

 

2. DOS/AS PROPONENTES-ORGANIZADORES/AS 

 

2.1. A proposta de dossiês é aberta a pesquisadores brasileiros e a pesquisadores 

estrangeiros, sendo que cada dossiê terá no máximo três coordenadores/organizadores, 

preferencialmente de instituições diferentes. 

 

2.2. Durante o período no qual a inscrição para proposição de dossiês estiver aberta, os/as 

proponentes-organizadores/as deverão disponibilizar seus currículos atualizados na 

Plataforma Lattes, excetuando-se os/as proponentes/as estrangeiros/as, que poderão 

apresentar o currículo em outro formato. 

 

 



2 
 

 
 

3. ATRIBUIÇÕES DOS/AS PROPONENTES-ORGANIZADORES/AS DE 

DOSSIÊ 

 

3.1. Divulgar a chamada em âmbito nacional e internacional. Uma vez que se faz 

importante haver artigos contemplando as diversas regiões do Brasil e, ao menos, a 

presença de um artigo internacional por volume; 

3.2. Acompanhar, junto à secretaria da Revista, o andamento da composição do Dossiê, 

respeitando prazos estabelecidos pelo Setor de Periódicos da UFG;   

3.3. Fazer a primeira triagem dos artigos submetidos à Revista, que serão encaminhados 

sem os dados da autoria, tendo em vista o propósito da ementa. Essa triagem será feita 

antes de os artigos serem submetidos aos pareceristas. Não será avaliado o mérito dos 

artigos, mas se verificará a articulação entre os trabalhos e o tema do Dossiê. Após a 

triagem os coordenadores, em conjunto com a equipe da Revista, acompanharão a 

distribuição dos trabalhos aos avaliadores e a decisão editorial; 

 

3.3.1. Todas as submissões passarão por avaliação de dois professores doutores 

(duplo-cego), sendo chamado um terceiro para os casos de pareceres divergentes; 

 

3.3.2. Os critérios para submissão, análise e aprovação das submissões ao dossiê 

deverão estar de acordo com as Diretrizes para Autores, elaborada pela Revista 

Inter-Ação; 

 

3.4. Selecionar os trabalhos que comporão o dossiê, segundo critérios estabelecidos pela 

Revista Inter-Ação em sua Política Editorial e, posteriormente, elaborar a apresentação 

do número que será publicado; 

 

3.5. Os/as proponentes-organizadores/as poderão submeter artigos para publicação no 

dossiê. 

 

4. PARA SUBMISSÃO DA PROPOSTA 

 

4.1. Caberá aos/às proponentes-organizadores/as: 

 

4.1.1. Enviar para o e-mail revistainteracao@gmail.com uma proposta de tema, 

com título e ementa, contendo os nomes dos/as proponentes-organizadores/as, 

instituição à qual estão vinculados/as, e uma justificativa considerando a pertinência 

e relevância do tema e sua vinculação ao escopo da revista. A proposta deverá ter 

no mínimo 6 mil e no máximo 10 mil caracteres, com espaço, contendo todas as 

informações; 

 

4.1.2. Observar a lista com os títulos dos dossiês das edições anteriores já 

publicados pela Revista nos últimos dois anos (Anexo); 

 

4.2. Os/as proponentes-organizadores/as poderão apresentar apenas uma (1) proposta de 

tema para dossiê temático. O envio de mais de uma (1) proposta pelos/as mesmos/as 

proponentes-organizadores/as invalidará todas as propostas em seu nome; 

 

4.3. Os/as proponentes-organizadores/as não podem ter participado de organização de 

dossiê temático para a Revista Inter-Ação nos últimos dois (2) anos. 

mailto:revistainteracao@gmail.com
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5. DA SELEÇÃO E APROVAÇÃO DOS TEMAS E PROPONENTES-

ORGANIZADORES/AS DE DOSSIÊ TEMÁTICO 

 

5.1. A aprovação e seleção das propostas dar-se-ão por decisão da editoria da Revista 

Inter-Ação, levando-se em conta os seguintes critérios: 

 

5.1.1. Atender ao escopo da Revista; 

5.1.2. Fundamentação e relevância acadêmica.  

5.1.3. Não constar a temática de publicação na Inter-Ação nos últimos dois (2) anos; 

5.1.4. Avaliação em comparação às demais propostas. 

 

5.2. As propostas aprovadas e selecionadas serão divulgadas no site da Revista Inter-Ação 

(https://www.revistas.ufg.br/interacao) no dia 05/10/2020. 

 

 

6. DA COMPOSIÇÃO DO DOSSIÊ TEMÁTICO, APÓS A SELEÇÃO DAS 

PROPOSTAS APROVADAS 

 

6.1. Cabe aos/às proponentes-organizadores/as que tiveram sua proposta aprovada e 

selecionada: 

 

6.1.1. Elaborar o texto de chamada para o dossiê que será divulgado no site da 

revista. 

 

6.1.2. Reunir-se virtualmente com a editoria da Revista Inter-Ação para 

organização do dossiê sempre que convocados/as; 

 

6.1.2. Divulgar a proposta em instituições nacionais e estrangeiras, obtendo, pelo 

menos, a submissão de dois (2) artigos internacionais para o dossiê; 

 

6.1.3. Cumprir os prazos estabelecidos pela editoria da Revista Inter-Ação; 

 

6.2. As informações acerca das exigências para autores e formatação dos textos deverão 

seguir as normas e diretrizes previstas pela Revista Inter-Ação. 

 

 

7. DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

7.1. A aprovação de propostas de dossiê temático e sua publicação não geram vínculos 

empregatícios entre a Revista Inter-Ação e os/as proponentes-organizadores/as, 

tampouco entre a UFG e os/as proponentes-organizadores/as, nem em relação a seus 

funcionários e colaboradores. 

 

7.2. O trabalho dos/as proponentes-organizadores/as não será remunerado sob nenhuma 

hipótese. 

 

7.3. Casos omissos serão resolvidos pela editoria da Revista Inter-Ação. 

 

https://www.revistas.ufg.br/interacao
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Goiânia, 05 de junho de 2020. 

 

 

 

Profª. Drª. Diane Valdez 

Editora da Revista Inter-Ação da FE/UFG 

 

 

Profª. Drª. Lueli Nogueira Duarte e Silva 

Diretora da Faculdade de Educação/UFG 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

Temas dos dossiês publicados na Revista Inter-Ação nos últimos 2 anos e que foram 

aprovados para publicação referentes ao ano de 2020: 

 

TEMA DO DOSSIÊ 

v. 45 n. 3: Educação Superior, Produção do Conhecimento e Globalização (set./dez. 2020) 

v. 45, n. 2: O Financiamento da Educação no Brasil pós golpe de 2016 (maio/ago. 2020) 

v. 45, n. 1: Neoliberalismo e Educação: a escolarização pública e democrática sob risco 

v. 44, n.3: Reflexões sobre os 50 anos de estágio na intersecção entre universidade e escola campo 

v. 44, n.2: Religião e Estado: confrontos na História da Educação 

v. 44, n.1: Educação, pobreza e desigualdade social 

v. 43, n.3: Gênero: conflito, implicações e alcance 

v. 43, n.2: Educação, Cultura e Violência  

v. 43, n.1: História da Leitura e Educação 

 


