
 

 

23º FORUM DE DOCENTES 

 

Memória do Painel da Revista Técnico Científica (Encontro do Comitê Editorial da Revista 

Técnico-Científica) 

Sala 6 – Bloco 6 

22/09/2016 14:00 

 

Coordenação: Prof. Dr. Luiz Russo Neto – Editor Científico. 

Assessoria Técnica: Eng. Agr. Eduardo Ramires – Coordenador Editorial 

 

1- Abertura do Painel 

 

Comentários: 

O Editor Científico, Prof. Dr. Luiz Russo Neto, iniciou os trabalhos, às 14h10min, juntamente 

com o Coordenador Editorial e funcionário do Crea-PR, Eng. Agr. Eduardo Ramires. 

Houve participação dos seguintes membros do Conselho Avaliador Científico: Prof. Dr. Edson 

Roberto Silveira (UTFPR Campus Pato Branco); Prof. Dr. Everlei Camara (Unipar, Campus 

Umuarama); Profa. Dra. Edna Possan (Unila); Prof. Msc. Paulo Nobukuni (Unicentro, Campus 

Guarapuava); Prof. Dr. Ricardo Rocha de Oliveira (Unioeste, Campus Cascavel); Prof. Dr. 

Thiago Antonini Alves (UTFPR, Campus Ponta Grossa). 

Também estiverem presentes o Prof. Dr. Neri dos Santos, Decano da Escola Politécnica da 

PUC-PR, a Profa. Dra. Maria do Carmo Gominho Rosa, além da funcionária do Crea-PR, Agente 

Administrativo Paula Franciele da Silva Simeão Teixeira. 

 

2- Discussão geral 

 

Comentários: 

O painel teve inicio com a apresentação de dados gerais da Revista Técnico-Científica (ano de 

lançamento, quantidade de artigos submetidos, quantidade de edições e artigos publicados, 

número de acessos), bem como dados específicos a respeito de cada edição publicada (data 

de publicação; quantidade de artigos publicados – por modalidade; média de acessos por 

artigo e número de acessos do artigo mais consultado). 

Em seguida, houve apresentação a respeito da quantidade de artigos submetidos à Revista 

Técnico-Científica e que atualmente estão em avaliação, sendo um total de 20 artigos (17 

científicos e 3 técnicos). 

Com relação à composição dos Conselhos Avaliadores da Revista Técnico-Científica, foram 

apresentados os seguintes dados: total de profissionais (70 profissionais, sendo 49 do 

conselho científico e 21 do conselho técnico, destes 31 doutores e 18 mestres); percentual de 

avaliadores por Regional (26% da Regional Maringá, 17% da Regional Curitiba, 15% da 

Regional Cascavel, 15% da Regional Pato Branco, 12% da Regional Guarapuava, 12% da 



 

 

Regional Ponta Grossa, 3% da Regional Londrina) e percentual de avaliadores por área de 

conhecimento (35% da Engenharia Civil, 22% da Agronomia, 12% da Engenharia Elétrica, 7% 

da Engenharia Mecânica, entre outros). 

Ainda com relação à composição dos Conselhos avaliadores, foram mencionadas as 

instituições de ensino (num total de 22) que estão representadas com um membro indicado. 

Em seguida, foi aberta a palavra aos avaliadores presentes, sendo comentado sobre: 

a) criação de um “nome fantasia”. 

b) inscrição na Scielo. 

c) obtenção do DOI - Digital Object Identifier. 

d) envolvimento de um profissional de biblioteconomia para verificar as indexações. 

e) necessidade de melhorar a sustentabilidade e visibilidade. 

f) prazos de publicação definidos e rigorosamente cumpridos. 

g) melhorar a diagramação (ver Acta Technology). 

h) divisão por áreas (ver Acta Technology – mesma plataforma da Revista Técnico-

Científica: caracteres, templates). 

i) constituição de um comitê editorial composto por um editor chefe e vários editores 

científicos (por modalidade). 

j) lançamento de edições especiais, abrangendo 2 ou 3 áreas de interesse, com os seus 

respectivos editores científicos. 

k) publicação de números especiais sobre determinado tema/assunto (com um editor 

científico da área). 

l) disponibilização de um template padrão (cabeçalho/rodapé) nos modelos de artigos. 

m) necessidade de limitação do titulo (no máximo 3 linhas) e do resumo (no mínimo 100 

e no máximo 250 caracteres). 

n) captação de artigos apresentados em eventos do Crea-PR (Fórum de Docentes, 

Seminário de Acessibilidade, etc.). 

o) realização de encontros semestrais entre o Comitê Editorial e o Conselho Avaliador. 

p) exigência do registro no Sistema Confea/Crea para os membros do Conselho 

Avaliador. 

q) possibilidade de submissão de artigos por profissionais não registrados no Sistema 

Confea/Crea, mediante o pagamento de uma “taxa”. 

r) publicação de artigos internacionais, mediante o envio de convite para autores 

conhecidos pelos envolvidos. 

s) possibilidade de que os artigos submetidos e aceitos sejam publicados em duas 

línguas, com vistas a aumentar a atratividade. 

t) possibilidade de que seja permitida a submissão de artigos por profissionais 

estrangeiros, desde que possuam registro nos respectivos conselhos/órgão 

regulamentadores das profissões. Em relação a tal possibilidade, a língua de origem 

dos artigos foi classificada como uma problemática. 

u) possibilidade do Crea-PR arcar com eventuais custos de tradução de artigos. 



 

 

 

3- Sessão de perguntas e respostas 

Comentários: 

Não houve. 

 

4- Discussão e elaboração de propostas 

Comentários: 

Não houve. 

 

5- Encerramento 

Comentários: 

Esgotados os assuntos da pauta, não havendo mais nada a ser tratado, o Editor Científico da 

Revista Técnico-Científica declarou encerrada a reunião às 17h05min. 

 

 


