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Processo de Revisão por Pares  

Sinergias – diálogos educativos para a transformação social 

 

i) Submissão de resumos 

Os autores e as autoras devem submeter os seus resumos, de acordo com as indicações 
dadas no convite para a apresentação de trabalhos (disponível na página da revista 
http://www.sinergiased.org/index.php/revista). 

Após esta submissão, o Conselho Editorial da revista reunirá e decidirá quem convidar 
para apresentação de artigo completo, de acordo com critérios que se prendem com a 
adequação da proposta à temática geral da Revista e à temática específica do número; 
com a redação colaborativa do artigo; com a diversidade geográfica e linguística; entre 
outros.   

Os autores e autoras receberão a notificação da decisão do Conselho Editorial.  

 

ii) Submissão de artigos completos 

Após a submissão do seu artigo, as autoras e autores receberão um e-mail de 
confirmação por parte do Conselho Editorial.  

Iniciam-se, assim, os 3 passos do processo de Revisão por Pares da Revista Sinergias: 

(1) O Conselho Editorial, com base na temática de cada artigo, seleciona 2 revisores ou 
revisoras, para uma apreciação cega do mesmo, e faz seguir os convites.  
De acordo com os princípios da Revista Sinergias, numa perspetiva de Ecologia de 
Saberes, estas pessoas serão de campos de ação distintos, para uma visão mais 
complementar – da academia e da sociedade civil – e serão selecionadas com base 
no seu perfil científico e/ou profissional.   
 

(2) O Conselho Editorial assegura que o documento está devidamente anonimizado e 
envia-o para os revisores e revisoras, solicitando uma apreciação do mesmo. Depois 
de aceitar o convite, a revisora/o revisor recebe o documento e um formulário-
padrão com critérios de análise (que concernem, nomeadamente, à consistência 
formal, metodologia, pertinência, linha de argumentação e bibliografia), devendo 
deliberar sobre cada um, construtivamente, e determinar se recomenda a 
aceitação, não-aceitação ou eventual aceitação após participação num processo 
de acompanhamento. 
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Não-aceitação… Aceitação… 
Eventual aceitação após participação num 

processo de acompanhamento… 

As razões da não aceitação 
prendem-se, sobretudo, 
com a desadequação do 

artigo à natureza da Revista 
Sinergias ED ou com falhas 
graves (estrutura, redação, 

conteúdo) ao nível do 
próprio texto. 

A aceitação pode ser 
sem restrições ou 

sujeita a alterações, 
advindas do processo 
de Revisão por Pares 

(e.g., ajustes e 
reformulações simples, 

etc.). 

De acordo com os princípios da Revista 
Sinergias, e da experiência do Conselho 
Editorial, decidiu-se abrir uma terceira 

possibilidade – a de se identificarem artigos 
que, apesar de não cumprirem os requisitos 
formais de um artigo científico, apresentam 
um conteúdo relevante e revelam potencial 

para vir a ser um artigo de qualidade.  

Neste caso, os autores e autoras receberão a 
notificação de uma eventual aceitação após 

participação num processo de 
acompanhamento por um/a amigo/a 

crítico/a, devendo a autora/o autor decidir se 
pretende ou não avançar com o processo. 

Como? 

Com a anuência das pessoas envolvidas, as 
autoras ou autores e o/a Amigo/a Crítico/a 

serão colocados em contacto, de forma não-
cega, para viabilizar o diálogo construtivo e 

transformador, com vista a apoiar a 
reformulação do texto. 

Considera-se que este processo possa apoiar 
autores e autoras menos experientes no 
processo de escrita científica e que estes 

artigos trarão um importante contributo à 
Revista. 

Após a sua reformulação coerente com as 
recomendações feitas, o manuscrito será 

novamente apreciado pelo Conselho Editorial 

 

 

(3) Após a apreciação dos/as 2 revisores/as independentes, o Conselho Editorial entrará 
em contacto com autores e autoras. No caso de existirem apreciações contraditórias 
por parte dos/das 2 revisores/as, o Conselho Editorial terá poder de decisão sobre 
como prosseguir. 

 

 


