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Resumo 

 

A Análise é uma publicação semestral da Faculdade de Administração, Contabilidade 

e Economia, da PUCRS. São publicados oito artigos por edição da revista, sendo dentre eles 

quatro referentes à área de Administração e outros quatro à área de Economia. 

O trabalho de editoração é realizado por dois editores, cada um responsável por uma 

das grandes áreas que a revista se propõe a atender, por um bolsista, que através da criação de 

bancos de dados, coleta de informações e formatação dos artigos auxilia na melhora da 

qualidade da revista, e pela EDIPUCRS que finaliza a formatação dos artigos e realiza a 

criação do material impresso. 

Além da publicação impressa, há também a publicação online do periódico, que pode 

ser acessado através do seguinte endereço eletrônico: 

<http://revistaseletronicas.pucrs.br/fo/ojs/index.php/face/index>.   

 

Introdução 

 

A partir do trabalho desenvolvido pelo corpo editorial o objetivo estimado é garantir 

uma melhor qualificação para a revista, e futuramente atingir a classificação B1, ou B2, da 

CAPES. Atualmente a revista está classificada como B4, na área da Administração, e B5, na 

área de Economia.  

Pode-se notar que há um grande caminho a ser trilhado até esta meta ser atingida, no 

entanto não se pode esquecer que este é um objetivo do corpo editorial para com a revista, e 

que existem também os objetivos da Análise para com a comunidade científica.  

Promover e estimular a produção de conhecimento, servir de veículo de difusão e 

propagar pensamentos e conceitos da comunidade científica nacional, provendo visibilidade a 



XII Salão de Iniciação Científica – PUCRS, 03 a 07 de outubro de 2011 

autores e suas idéias é o caminho utilizado pela Análise para fornecer à sociedade a matéria 

prima necessária para o debate e para o desenvolvimento de pensamento crítico. 

Olhando atentamente percebe-se que este processo é um ciclo; A partir do momento 

que se estimula o pensamento crítico e que se instiga o debate, conseqüentemente promove-se 

o estímulo para a produção de conhecimento e propaga-se os pensamentos da comunidade 

científica nacional. 

 

Caracterização de processos da revista Análise 

 

Primeiramente, artigos são enviados ao endereço eletrônico da revista. Posteriormente 

estes são pré-selecionados e enviados a pareceristas, onde ocorre a chamada avaliação por 

pares. 

A avaliação por pares funciona da seguinte maneira: o artigo a ser avaliado é enviado 

a dois especialistas da área em que o artigo se encaixa e, após leitura e análise, os avaliadores 

dão um parecer aos editores da revista aprovando, ou não, a publicação do artigo. 

Neste tipo de avaliação, o arquivo enviado para avaliação não contém informações 

sobre os autores, nem no corpo do texto, nem nas propriedades do arquivo. Isso garante o 

anonimato, tanto do autor, quanto dos avaliadores. 

 Depois de aprovados, os artigos passam pela formatação, para se adequarem às normas 

da revista, são enviados à editora e impressos no volume da revista ao qual foram designados. 

Paralelamente a este processo de seleção e organização dos números da revista, há a 

criação e atualização de bancos de dados. Entre eles podem ser destacados os seguintes: de 

avaliadores para os artigos, de editores de outras revistas, de autores de artigos publicados 

anteriormente, entre outros. O banco de dados dos avaliadores, por exemplo, é necessário para 

melhorar e agilizar os processos de avaliação do periódico, facilitar a escolha dos avaliadores, 

e conseqüentemente incentivá-los no processo de avaliação.  

 

Atividades/ Resultados  

 

Desde o início das atividades da atual bolsista, e a partir das pesquisas realizadas, 

foram elaborados quatro bancos de dados, três já finalizados e já finalizados, e um em 

andamento. O primeiro apresenta informações sobre os autores de artigos já publicados pela 

revista; o segundo, informações sobre programas de pós-graduação lecionados pelo Brasil, e a 
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partir deste surge o terceiro, que contém informações sobre os docentes de cada programa de 

pós-graduação armazenado no banco de dados do tipo dois. 

Este último foi dividido em quatro partes, e montado a partir das regiões do país, na 

seguinte ordem: sul e sudeste; centro-oeste, nordeste e norte. Das quatro tabelas, apenas duas 

estão finalizadas, as da região nordeste e norte, sendo que a da região nordeste está em 

andamento. 

Além da criação dos bancos de dados citados a cima, houve a participação da bolsista 

na formatação dos artigos de duas edições da revista. 

A execução dessas atividades tem em vista renovar e amplificar o corpo de avaliadores 

da revista e auxiliar no que for necessário o trabalho dos editores, tendo como objetivo maior 

atingir uma melhor qualificação para a revista Análise, além de atualizá-la, quando 

necessário, se adequando ao meio de periódicos científicos. 

 

Conclusão 

 

Considerando o período de dois meses e meio, e a construção de quatro bancos de 

dados que contém informações bastante relevantes para o processo de avaliação e seleção dos 

artigos para futura publicação, não há dúvidas de que ainda há muito trabalho a ser feito. 

Contudo, avaliando a importância dessas informações e o auxílio que elas proporcionam aos 

processos sucedidos na revista, tê-las à disposição automatiza e agiliza esses processos, 

disponibilizando ao corpo editorial maior tempo para dedicar-se ao aprimoramento da 

qualidade da revista. 
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