
 

 

PORTARIA FAIBI Nº 02/2017 de 03 de Março de 2017 
 

 
 

O Diretor-Geral da Faculdade de Filosofia, Ciências e 
Letras de Ibitinga – FAIBI, no uso de suas atribuições 
legais, e considerando a necessidade da Instituição 
se aprofundar no viés de Pesquisa Científica, uma 
vez que já realiza Ensino e Extensão, 
 

 
 

RESOLVE: 
 
 

Artigo 1º - Designar o Professor Dr. Ronaldo Ribeiro de Campos como docente responsável 

pela criação e manutenção da Revista Científica Eletrônica da FAIBI, a partir de 03 de 

Março de 2017. 

 

Artigo 2º - São atribuições do professor responsável pela Revista Científica: 

 

• Participar do processo de escolha do software, preferencialmente no formato de 

Software Livre, para o apoio ao processo de recepção, acompanhamento e divulgação dos 

trabalhos enviados à revista; 

• Acompanhar e auxiliar as atividades de instalação, elaboração e configuração do 

ambiente web da revista; 

• Elaborar a redação inicial das regras, fluxogramas, normas, convites e outros textos 

que sejam necessários para o funcionamento do fluxo de recepção e aceite dos trabalhos 

enviados à revista; 

• Divulgar junto à comunidade interna da FAIBI as etapas de desenvolvimento das 

atividades da revista; 

• Coordenar ações que promovam a participação da comunidade interna e, quando 

necessária, externa, em ações de interesse da revista;  

• Coordenar a constituição do comitê editorial da revista; 

• Promover testes e validação do ambiente web da revista no que diz respeito ao fluxo 

de recepção e aceite de publicações; 

• Coordenar ações para os possíveis registros da revista nas instituições com as quais 

esta possa se relacionar, tal como o ISSN; 

 

 



 

 

 

Artigo 3º - Pelos trabalhos realizados, o docente fará jus, nessa fase inicial, à remuneração 

equivalente a 02 (duas) horas-aula semanais, mediante inclusão em folha de pagamento. 

 

Parágrafo único - Durante o desenvolvimento das atividades propostas, poderá, de acordo 

com o volume e complexidade do trabalho, haver variações na remuneração prevista neste 

artigo, após aprovação da Direção da FAIBI e aval da Mantenedora. 

 

Artigo 4º - A FAIBI propiciará ao docente designado, todo o apoio necessário para a 

realização dos trabalhos. 

 

Artigo 5º - O projeto científico que contempla a criação e desenvolvimento da Revista 

Científica da FAIBI, bem como todas as variáveis relacionadas à sua operacionalização, 

constitui parte integrante dessa Portaria, como anexo. 

 

Artigo 6º - Esta Portaria entra em vigor nesta data, revogando-se as disposições em 

contrário. 

 

 

 

 
Prof. Dr. ANDRÉ LUIZ OLIVEIRA 

Diretor Geral - FAIBI 
 

Registrada e publicada na Secretaria da Faculdade de Ibitinga – FAIBI, 03 de Março de 2017. 
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Projeto Revista Científica - FAIBI 

Criação de Revista Científica para a FAIBI 
 
 

1. Introdução 

A FAIBI, ao longo de sua história, tem se esforçado para motivar a existência 

e a continuidade dos itens que compõem a tríade fundamental que norteia a 

educação superior no Brasil: o ensino, a pesquisa e a extensão. Particularmente ao 

se tratar da pesquisa, destaca-se a presença de disciplinas de formação e apoio ao 

desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, bem como a seriedade e a 

dedicação do corpo docente no trato dessas atividades.  Em conjunto com a 

consciência da missão educadora da FAIBI,  existem ainda indicações legais que 

indicam a necessidade da presença institucional dessas três atividades.  

A Constituição Brasileira, em seu artigo 207,  reforça a associação  entre 

ensino, pesquisa e extensão ao apresentar o seguinte texto: 

 

“Art. 207. As universidades gozam de autonomia didático-científica, administrativa e 

de gestão financeira e patrimonial, e obedecerão ao princípio de indissociabilidade entre 

ensino, pesquisa e extensão.” 

 

Além disso, a  Lei de Diretrizes e Bases da Educação (LDB – Lei 9.394/88) 

que em seu artigo 43, trata da finalidade da educação superior,  menciona, 

respectivamente, em seus incisos III e IV, o incentivo ao trabalho de pesquisa e a 

divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos por meio de 

publicações.  Os incisos III e IV possuem a seguinte redação:  

 

“III – incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao 

desenvolvimento da ciência e da tecnologia e da criação e difusão da cultura, e, desse 

modo, desenvolver o entendimento do homem e do meio em que vive; 

IV – promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que 

constituem patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de 

publicações ou de outras formas de comunicação;”  



 

 

 

Dessa maneira, destaca-se a importância da continuidade, na FAIBI, de  

ações que promovam e fortaleçam, não só o ensino, mas também a pesquisa e a 

extensão, uma vez que tais atividades são elementos de um conjunto que pressupõe 

a associação de todos os seus elementos.  

Nesse contexto, a ideia da criação de uma revista cujo conteúdo seja 

resultado de estudos realizados por alunos e professores da FAIBI, bem como da 

comunidade acadêmica externa, torna-se fator relevante para apoiar o 

desenvolvimento das atividades da pesquisa e da divulgação do conhecimento 

gerado por tais atividades.  

  

 

2. Justificativa 

Baseando-se nas indicações da legislação e em sua própria motivação 

interna, inerente ao conhecimento que a FAIBI possui de sua razão de 

existência, a concretização de um veículo de divulgação de publicações 

acadêmicas, constituído nos moldes de uma revista científica, seria um indicador 

de valorização das atividades de pesquisa bem como da própria instituição como 

cumpridora de sua missão educacional. 

Além de dar à instituição um indicador de que está agindo em cumprimento às 

indicações legais, uma revista científica, ao divulgar também trabalhos de alunos 

e professores da própria FAIBI pode atuar como um mecanismo de motivação e 

valorização de seu corpo docente e discente. 

Outro fator de destaque é que a existência da revista científica é também uma 

forma de divulgação da própria instituição. 

 

3. Objetivos 

Promover um espaço para apresentação de estudos de instituições ligadas ao 

meio acadêmico de maneira a contribuir para disseminação de conhecimentos sobre 

as áreas de interesse dos cursos da FAIBI. 



 

 

Tal espaço deverá ser inicialmente constituído no formato de uma revista 

científica utilizando como meio de distribuição a publicação online.   

 

4. Recursos (Humanos, Materiais e Financeiros) 

Os recursos humanos para as atividades da revista  no que diz respeito à 

estrutura de gestão, diagramação e manutenção técnica da revista deverá receber o 

apoio da FAIBI por meio de colaboradores que a instituição possui.  

A realização das atividades na etapa de criação e elaboração inicial da revista 

ficará sob a responsabilidade do Prof. Dr. Ronaldo Ribeiro de Campos. As 

responsabilidades baseiam-se nos seguintes itens: 

 Participar do processo de escolha do software, preferencialmente no 

formato de Software Livre, para o apoio ao processo de recepção, 

acompanhamento e divulgação dos trabalhos enviados à revista; 

 Acompanhar e auxiliar as atividades de instalação, elaboração e 

configuração do ambiente web da revista; 

 Elaborar a redação inicial das regras, fluxogramas, normas, convites e 

outros textos que sejam necessários para o funcionamento do fluxo de 

recepção e aceite dos trabalhos enviados à revista; 

 Divulgar junto à comunidade interna da FAIBI as etapas de 

desenvolvimento das atividades da revista; 

 Coordenar ações que promovam a participação da comunidade interna e, 

quando necessária, externa, em ações de interesse da revista;  

 Coordenar a constituição do comitê editorial da revista; 

 Promover testes e validação do ambiente web da revista no que diz 

respeito ao fluxo de recepção e aceite de publicações; 

 Coordenar ações para os possíveis registros da revista nas instituições 

com as quais esta possa se relacionar, tal como o ISSN; 



 

 

 

Os recursos materiais se resumem praticamente a objetos que já fazem parte 

da estrutura da FAIBI e podem ser assim elencados: um espaço na estrutura de 

servidores para instalação de software e armazenamento de arquivos; condições 

técnicas para manutenção do site da revista online; uso de computadores e 

eventualmente scanners; apoio de funcionários do setor de informática e secretaria.  

No que diz respeito aos recursos financeiros, vale ressaltar a importância do 

apoio e participação da mantenedora FEMIB, proporcionando o suporte financeiro 

que eventualmente possa ser oferecido aos responsáveis pelas atividades da 

revista, bem como valores de inscrição e registro que possam se fazer necessárias 

para o bom funcionamento da revista. 

 

5. Cronograma 

A seguir apresenta-se o cronograma das atividades, apontando os períodos  e os 

responsáveis pelo desenvolvimento das atividades. É importante destacar que, ao 

longo das realizações novas atividades podem surgir e possíveis dificuldades podem 

resultar em atraso. 

Período Atividade  Responsável 

Fevereiro e Março Escolha do software e testes de 
instalação 

Equipe técnica FAIBI / 
Ronaldo 

Abril e Maio Elaboração de textos que devem 
compor o ambiente web. Início de 

configuração do ambiente. 
Encaminhamento para escolha do 

nome da revista entre a comunidade 
interna  

Ronaldo / Equipe téCnica 

Junho Escolha de colaboradores internos e 
externos para avaliação do ambiente 

web e textos elaborados. 
Apresentação dos resultados à 

comunidade da FAIBI 

Ronaldo 

Agosto Composição de Corpo Editorial. 
Testes no ambiente web para envio de 

arquivos e fluxo de avaliação  
Ronaldo 

Setembro Definição de periodicidade das 
publicações e início de divulgação da 

primeira edição 
Ronaldo 



 

 

Outubro Divulgação do período da primeira 
edição. 

Acompanhamento de trabalhos 
recebidos 

Ronaldo 

Novembro, Dezembro 
e Janeiro 

Acompanhamento de trabalhos 
recebidos. 

Contato com avaliadores 
Ronaldo 

Fevereiro / 2018 Retorno dos artigos /formatação da 
revista 

Ronaldo / Equipe ténica / 
Secretaria 

Março / 2018 Lançamento da primeira edição Toda comunidade 

 

6. Metodologia de Avaliação 

A proposta de avaliação do evento é a realização do acompanhamento do 

cronograma e dos resultados obtidos com as atividades 

  

 

_____________________________________________ 

Prof. Dr. Ronaldo Ribeiro de Campos 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 


