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Edital de Chamada Pública nº 02/2016

A Editora do Centro LatinoAmericano de Estudos em
Cultura - CLAEC convida os
interessados e estabelece
normas para o chamamento
de pareceristas ad hoc.
I - A Editora do Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura - CLAEC,
torna público, para conhecimento dos interessados, a chamada para seleção de
pareceristas ad hoc que sejam doutores em uma das áreas foco da Editora CLAEC, e
que tenham interesse e disponibilidade para colaborar com o processo de avaliação de
textos submetidos aos veículos de divulgação científica da Editora.
II - Por áreas de interesse da Editora entende-se: Ciências Humanas, Ciências
Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes.
III - Ao parecerista ad hoc a Editora submeterá a prazos certos a avaliação de
conteúdo científico de textos que forem inscritos para publicação, mediante o sistema
de avaliação Double Blind Peer Review, ou duplo cego, em que o autor desconhece o
avaliador e vice-versa, cabendo-lhe propor, seja a rejeição da sua publicação, seja a
sua publicação após retificações, seja a publicação sem ressalvas, ou mesmo a
publicação prioritária fundada na originalidade do tema ou da argumentação, consoante
avaliação prévia do texto, no curso da qual nele observará e anotará em formulário
apropriado, sendo o caso, de forma justificada, se:
1 – Revela compatibilidade com a proposta da chamada à qual acorreu,
2 – A sua abordagem apresenta pertinência ao escopo do veículo,
3 – Atende às normas de publicação;
4 – O seu título coaduna-se ao conteúdo apresentado;
5 – O seu resumo retrata a proposta do texto;
6 – A linguagem do texto é apropriada, sem incorreções e orientada pelo uso
formal da língua culta;
7 – A expressão do pensamento do seu autor apresenta clareza e coerência;
8 – O trabalho conduz-se por opção metodológica aferível no contexto ou
apresentada no texto;
9 – Há determinação do referencial teórico e propriedade na sua utilização;
10 – A bibliografia coligida apresenta relevância e atualidade;
11 – O conteúdo temático apresenta caráter inovador na sua apresentação ou
abordagem; e
12 – É possível ser aferida a validade dos conteúdos trabalhados.
IV - A cada texto recebido o parecerista disporá de um prazo médio de 15
(quinze) dias para emitir sua opinião, facultando-se ao Editor do veículo prorrogar tal
prazo à vista de excepcionalidades que lhe sejam justificadas, e consoante o permitam
os cronogramas de editoração.

2

Centro Latino-Americano de Estudos em Cultura - CLAEC | CNPJ Nº 13.448.301/0001-24 | OSCIP Nº 08071.003994/2015-89
Rua Marechal Deodoro nº 377, Anexo CAJUJA, Centro – CEP: 96300-000 Jaguarão/RS – Brasil
www.claec.org – contato@claec.org Tel.: + 55 (45) 8422-9343

V - Não se tratando de atividade remunerada e sim de contribuição acadêmica,
ao parecerista será assegurado direito à recepção anual de certificado expedido pela
Editora CLAEC, contendo a quantidade de textos avaliados e os seus veículos de
divulgação.
VI - São requisitos a seleção:
1 – Titulação de doutor nas áreas de enfoque da Editora;
2 – Produção científica compatível com a linha editorial da Editora e seus
veículos de divulgação. As compatibilidades que aqui se refere serão avaliadas pelo
currículo da(o) candidata(o) registrado na Plataforma Lattes do CNPq (brasileiros e
estrangeiros cadastrados) ou pelo currículo anexo (estrangeiros).
VII - Os interessados poderão cadastrar-se em caráter de fluxo contínuo,
mediante envio de e-mail ao endereço eletrônico editora@claec.org, com assunto
“Chamada de Pareceristas” e informando:
1 – Nome completo;
2 – Titulação acadêmica;
3 – Nome da Instituição de Ensino Superior em que concluiu o doutorado;
4 – Atuais vínculos institucionais;
5 – Endereço para correio eletrônico;
6 – Breve resumo da biografia;
7 – Link do currículo do candidato na Plataforma Lattes do CNPq (brasileiros ou
estrangeiros cadastrados);
8 – Currículo anexado (estrangeiros); e
9 – Áreas de interesse para avaliação.
VIII - Maiores informações poderão ser obtidas no site http://editora.claec.org,
assim como dúvidas podem ser esclarecidas pelo correio eletrônico: editora@claec.org.
IX - A presente chamada é de fluxo contínuo e válida por tempo indeterminado.
X - Os casos omissos serão resolvidos pela Editora CLAEC.
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