
 

 

 

 

EDITAL N°052/2020 

 

 

Dispõe sobre o processo de inscrição dos docentes dos cursos de 

Graduação do Centro Universitário Barriga Verde - UNIBAVE para 

atuarem como revisores de artigos científicos submetidos ao XI 

Seminário de Ensino, Pesquisa e Extensão do UNIBAVE – SENPEX.  
 

O Reitor do UNIBAVE, Prof. Elcio Willemann, no uso de suas atribuições, por meio da Pró-

Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, torna público o processo de inscrição dos 

docentes para atuarem como revisores de artigos científicos submetidos ao XI SENPEX. 

 

1 DO PROGRAMA  

O programa tem como objetivo incentivar a revisão de artigos científicos por docentes dos 

cursos de Graduação do UNIBAVE.  

 

2 CRONOGRAMA  

Eventos  Datas 

Lançamento do Edital  27/08/2020 

Inscrição dos docentes para atuação como revisores 

de artigos científicos submetidos ao XI SENPEX 
De 27/08/2020 – 04/09/2020 

Divulgação das inscrições homologadas 08/09/2020 

Prazo para recursos 09/09/2020 

Divulgação final das inscrições homologadas 10/09/2020 

1ª Revisão dos Artigos submetidos  De 10/09/2020 a 30/09/2020 

2ª Revisão dos Artigos com correções dos autores De 30/09/2020 a 11/10/2020 

 

 

3. DOS CRITÉRIOS PARA INSCRIÇÃO DOS DOCENTES 

3.1 O docente deverá apresentar as seguintes condições para se inscrever no Programa de 

Revisão dos Artigos Científicos submetidos ao XI SENPEX:  

3.1.1 Pertencer ao quadro docente de pelo menos um curso de Graduação do UNIBAVE. 

3.1.2 Não estar afastado da instituição, por qualquer motivo. 

3.1.3 Inscrever-se como revisor de artigos científicos em uma das áreas temáticas do evento 

(Administração e Ciências Contábeis; Agroveterinárias; Direito; Educação; Engenharias 

e Tecnologias; Saúde). 

3.1.4 Ter conhecimento comprovado na área temática que se inscreveu como revisor dos 

artigos científicos. 

 

 

4. DO PROCESSO PARA INSCRIÇÃO DOS DOCENTES PARA ATUAREM COMO 

REVISORES DE ARTIGOS CIENTÍFICOS SUBMETIDOS AO XI SENPEX 

4.1 O docente do UNIBAVE interessado em revisar artigos científicos submetidos ao XI 

SENPEX deverá se inscrever pelo link: 

(https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMjxMZCRD24GM_-
Lgvv85DddzPb5PWChkGSstFQ3m4f40lwQ/viewform) até o dia 04 de setembro de 2020, 

especificando em qual área temática do evento deseja ser revisor. 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScMjxMZCRD24GM_-Lgvv85DddzPb5PWChkGSstFQ3m4f40lwQ/viewform


 

 

4.2 Só serão homologadas as inscrições dos docentes que comprovarem conhecimento na área 

temática em que serão revisores.  
 

5. DA REMUNERAÇÃO  

5.1 Para cada artigo revisado e corrigido, será pago a importância de R$ 50,00 (cinquenta reais) 

por artigo. 

5.2 Em havendo mais de um professor revisor por artigo, o valor descrito no item 5.1 desse 

Edital, será dividido entre eles. 

 

 

6. DOS COMPROMISSOS DO PROFESSOR REVISOR DE ARTIGOS CIENTÍFICOS 

SUNMETIDOS AO XI SENPEX 

6.1 Revisar e corrigir o (s) artigo (s) conforme as normas do evento. 

6.2 Entregar o (s) artigo (s) revisado e corrigido dentro do prazo estipulado no Cronograma 

apresentado no item 2 do presente edital. 

6.3 Caso alguma das atividades descritas nos itens 6.1 e/ou 6.2 não forem atendidas, o valor 

descrito no item 5.1 do presente edital, não será pago. 

 

 

7. DAS DISPOSIÇÕES FINAIS  

As dúvidas e/ou omissões acerca do presente Edital serão resolvidas pelas instâncias 

competentes, observada a legislação vigente. 

 

 

 

Orleans, 27 de agosto de 2020. 

 

 

 

 

 

 

   

Elcio Willemann 

Reitor do UNIBAVE 

 

 


