CHAMADA PÚBLICA 2018 - Nº 03
A ANPED e a RBE tornam pública a presente Chamada com o objetivo de
selecionar (3) três membros para compor, no triênio 2018-2021, a Comissão
Editorial da Revista Brasileira de Educação – RBE, (1) um para cada seguinte
região geográfica Brasileira: Norte, Nordeste e Centro-Oeste.

1

INFORMAÇÕES GERAIS

1.1 Objetivo
A presente chamada objetiva selecionar três (3) pessoas que sejam associadas
quites com a ANPED para as anuidades 2017 e 2018, e que sejam editores de
revistas acadêmicas da área de educação ou membros de comitês editoriais de
periódicos científicos da área de educação para comporem a Comissão
Editorial da Revista Brasileira de Educação – RBE.
1.2. Finalidades
Atuar na produção da Revista Brasileira de Educação – RBE, que é de
responsabilidade de uma Editoria, composta por um Editor, em colaboração
com uma Comissão Editorial.
2. PÚBLICO ALVO
2.1. Estão aptos para se candidatarem a esta Chamada:
a) Associados quites com anuidades 2017 e 2018 da ANPEd, das regiões
Norte, Nordeste e Centro Oeste do Brasil
b) Interessados/as com experiências como editores de revistas acadêmicas
da área de educação ou membro de comitês editoriais de periódicos
científicos da área de educação.
2.2.

É vedada a participação de candidatos que tenham a mesma filiação
institucional de membros atuais da comissão editorial da RBE, conforme
anexo 1 desta chamada.

3. DA REPRESENTAÇÃO E FUNÇÃO
A Editoria e os membros da Comissão Editorial serão escolhidos entre os
associados da ANPEd e nomeados pela Diretoria da Associação por um
período de três (3) anos, sendo permitida uma recondução.
Serão considerados como critérios para indicação a diversidade regional,
temática e institucional para composição da Comissão Editorial.
3.1. Compete à Comissão Editorial:
I- Definir a política editorial da RBE, junto à Editoria.
II- Definir as normas para colaboradores.
III- Definir a sistemática de avaliação de artigos e dossiês temáticos para
publicação.
IV- Avaliar e aprovar o conteúdo de cada volume.
V- Indicar pareceristas ad hoc para avaliar os artigos recebidos.
VI- Acompanhar o processo de análise dos artigos.
VII- Definir as temáticas dos dossiês junto à Editoria.
VIII- Sugerir nomes para compor o Conselho Editorial.
IX- Avaliar a qualidade da Revista e acompanhar sua periodicidade e
regularidade.
X- Representar a Diretoria em eventos relativos a periódicos científicos.

4. APRESENTAÇÃO E ENVIO DAS CANDIDATURAS
4.1 As candidaturas devem observar as condições específicas estabelecidas
nesta Chamada.
4.2 As inscrições deverão ser feitas por meio do envio de formulário (Anexo II)
e
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documentos
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para

o

e-mail:

5. QUANTO À CANDIDATURA E DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA
5.1 Os/as interessados/as deverão atender aos seguintes requisitos:
a) Comprovar quitação das anuidades 2017/2018;
b) Comprovar condição atual de editores de revistas acadêmicas da área de
educação ou membro de comitês editoriais de periódicos científicos da área
de educação;
c) Possuir currículo cadastrado na Plataforma Lattes, atualizado;
d) Escrever uma carta de sua Candidatura, indicando interesse em participar
da comissão editorial e as contribuições para seu trabalho atual;
e) Indicar até 5 áreas de conhecimento, dentre as abaixo citadas, nas quais
pode atuar na avaliação de artigos e emissão de pareceres.
GTs da ANPEd
GT02 – História da Educação
GT03 - Movimentos sociais, sujeitos e processos educativos
GT04 - Didática
GT05 - Estado e Política Educacional
GT06 - Educação Popular
GT07 - Educação de Crianças de 0 a 6 anos
GT08 - Formação de Professores
GT09 - Trabalho e Educação
GT10 - Alfabetização, Leitura e Escrita
GT11 - Política da Educação Superior
GT12 - Currículo
GT13 - Educação Fundamental
GT14 - Sociologia da Educação
GT15 - Educação Especial
GT16 - Educação e Comunicação
GT17 - Filosofia da Educação
GT18 - Educação de Pessoas Jovens e Adultas
GT19 - Educação Matemática
GT20 - Psicologia da Educação
GT21 - Educação e Relações Étnico-Raciais
GT22 - Educação Ambiental
GT23 - Gênero, Sexualidade e Educação
GT24 - Educação e Arte

5.2 A candidatura deverá ser apresentada contendo os documentos em anexo,
em formato pdf, e ser submetidas ao email, rbeducacao@gmail.com
Os documentos são:
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido;
b) Comprovante de sua condição atual de editor de revistas acadêmicas da
área de educação ou membro de comitês editoriais de periódicos científicos da
área de educação
c) Currículo Lattes atualizado, dos últimos três anos;
d) Carta de Candidatura (de no máximo 1 lauda).
e) Indicação das cinco áreas de conhecimento prioritárias para seu trabalho de
editoria.

6. CRONOGRAMA
Atividades
Lançamento da Chamada no Portal da ANPEd

Período para candidaturas

Divulgação dos resultados no Portal da ANPEd

Data
12/09/2018
16/09/2018
19/10/2018
30/10/2018

a

7. CRITÉRIOS PARA ANÁLISE E JULGAMENTO
7.1 A seleção das candidaturas submetidas ao presente Edital será realizada
por comissão constituída pela ANPEd, por intermédio de análises e avaliações
comparativas. Para tanto, são estabelecidas as seguintes etapas:
a) análise preliminar - pela Comissão Julgadora da ANPEd quanto ao
enquadramento às condições e exigências especificadas no presente
Edital;
b) análise de mérito - pela Comissão Julgadora da ANPEd;
c) Divulgação do resultado - mediante o Parecer da Comissão Julgadora
da ANPEd.
7.2 A análise de mérito considerará os seguintes critérios:
a) Áreas de Conhecimento e Temáticas de trabalho na Comissão Editorial da
RBE;
b) Carta de Candidatura, com destaque aos interesses e às contribuições para
o trabalho de editor;
c) Currículo Lattes dos candidatos.
7.3. O resultado do processo de seleção será publicado no Portal da ANPEd
(www.anped.org.br).

8. Comissão Julgadora:
9.1 A comissão julgadora será formada pelos seguintes associados:
Prof. Dr. Antonio Carlos Rodrigues de Amorim – (Presidente)
Profa. Dra. Geovana Mendonça Lunardi Mendes - (Membro)
Profa. Dra. Maria Conceição Passeggi – (Membro)
Profa. Dra. Maria Dilnéia Espindola Fernandes - (Membro)

10. DISPOSIÇÕES GERAIS
10.1. A responsabilidade pelo acompanhamento da presente chamada é da
Diretoria da ANPEd.
10.2. A presente Chamada regula-se pelos preceitos de direito público e, em
especial, às disposições da Lei 8.666, de 21 de junho de 1993.
10.3 Não é permitido integrar a Comissão Julgadora o pesquisador que tenha
apresentado propostas a esta chamada.

11. INFORMAÇÕES ADICIONAIS
11.1 Informações adicionais acerca do conteúdo deste Edital poderão ser
adquiridas através do e-mail: rbeducacao@gmail.com

Andrea Gouveia
Presidente da ANPED

ANEXO 1 – COMISSÃO EDITORIAL ATUAL DA RBE E FILIAÇÃO
INSTITUCIONAL

EDITOR
Antonio Carlos Rodrigues de Amorim - Unicamp, Brasil

COMISSÃO EDITORIAL
Cláudia Ribeiro Bellochio - UFSM, Brasil
Constantina Xavier Filha, UFMS, Brasil
Geovana Mendonça Lunardi Mendes - UDESC, Brasil
Inés Dussel - Cinvestav, México
Márcia Denise Pletsch - UFRRJ, Brasil
Marcus Levy Bencostta, UFPR, Brasil
Maria Alfredo Moreira, Universidade do Minho, Portugal
Maria Conceição Passeggi- UFRN, Brasil
Salomão Antônio Mufarrej Hage - UFPA, Brasil

ANEXO II FORMULÁRIO DE INSCRIÇÃO

DADOS PESSOAIS:
CPF:
IDENTIDADE:
ÓRGÃO EXPEDIDOR:
UF:
DATA DE NASCIMENTO:
TELEFONE:
TEL. COMERCIAL:
CELULAR:
E-MAIL:
ENDEREÇO:
BAIRRO:
CIDADE:
ESTADO:
CEP :
Quanto tempo é editor/a de revista científica ou membro de comitê editorial de
periódico científico da área de Educação:
Liste as revistas e periódicos acadêmicos da área de educação em que
trabalha/trabalhou como editor ou membro de comitê editorial:
Quanto tempo é associado da ANPED?

DECLARO TER ANEXADO OS SEGUINTES DOCUMENTOS:
a) Formulário de Inscrição devidamente preenchido;
b) Comprovante de sua condição atual de editor de revistas acadêmicas da
área de educação ou membro de comitês editoriais de periódicos científicos da
área de educação
c) Currículo Lattes atualizado, dos últimos três anos;
d) Carta de Candidatura (de no máximo 1 lauda).
e) Indicação das cinco áreas de conhecimento prioritárias para seu trabalho de
editoria

_______________________
ASSINATURA DO PROPONENTE

