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Resumo 

Esta atividade técnica tem como objetivo apoiar o trabalho de editoração e de 

publicação da Revista Educação, que é um periódico especializado na área educacional, 

editado pelo Programa de Pós-Graduação em Educação (Mestrado e Doutorado) da 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Ela é publicada desde 1978, 

tem periodicidade quadrimestral e é classificada como A2 pela Qualis CAPES. Publica 

ensaios, artigos, resenhas, entrevistas, entre outras contribuições acadêmicas, tendo 

como seu principal propósito divulgar trabalhos de produção cientifica de pesquisadores 

brasileiros e estrangeiros, fazendo assim um diálogo entre os diferentes campos da 

educação. 

A Revista possui algumas metas a serem cumpridas de acordo com a sua nova política 

editorial e entre elas está a consolidação de uma infraestrutura de apoio técnico e 

administrativo. Neste sentido, se insere a atividade de bolsista para serviços técnicos 

que estão associadas ao uso do Sistema SEER e de apoio à editoração.  

As suas principais atividades são manter o controle das submissões de artigos, emitir 

correspondências para articulistas, manter o controle do fluxo de artigos em avaliação 

pelos pares, criar e manter um banco de dados de avaliadores por especialidade, auxiliar 

a editora no fluxo da decisão editorial, organizar a editoração dos fascículos, manter a 

correspondência de envio de fascículos para os articulistas, manter fluxo com a Editora 

e a gráfica, organizar e manter o arquivo físico da revista, responder e-mails específicos 

da revista, organização de estatísticas do fluxo de submissão de artigos, auxiliar nos 

processos de inscrição em novos sistemas de indexação da Revista.   

Este ano a Revista entrou no indexador Educ@ Scielo. E tivemos dois Dossiês 

publicados com as temáticas de “Biopolítica, governamentalidade e educação” e 

“Educação em Direitos Humanos: diferentes enfoques e sentidos em negociação” e 

também houve a seleção de novos Dossiês para as próximas publicações.  

 

 
 


