
 

A equipe editorial da revista Seara Filosófica abre edital de 

seleção para editores assistentes. 

1. DAS INSCRIÇÕES 

1.1 Os interessados devem enviar a inscrição para o e-mail 

seara.filosofica@gmail.com até o dia 07/05/2021 com nome completo, filiação 

acadêmica, área de pesquisa e titulação acompanhada do Currículo Lattes 

resumido. 

1.2. Podem se inscrever alunos regularmente matriculados em Programas de 

Pós-Graduação em Filosofia. 

2. DAS ATRIBUIÇÕES  

2.1 Os editores assistentes são responsáveis pelo encaminhamento dos artigos 

submetidos à publicação para parecer, encaminhando o artigo para avaliação 

de pesquisador consolidado do tema, que deverá considerar o artigo apto ou 

inapto para publicação.  

2.2 Em caso de reprovação por parte do avaliador, o editor assistente deve 

encaminhar o parecer para o editor chefe. 

2.3 Em caso de aprovação por parte do avaliador, o editor assistente deve 

encaminhar o parecer para o editor chefe. 

2.4 No caso de aprovação dos artigos o editor assistente terá dois cenários 

possíveis: O primeiro deles consiste na aprovação sem ressalvas por parte do 

avaliador, enquanto que o segundo consiste na aprovação mediante ressalvas. 

Em ambos os cenários, o editor assistente realizará a revisão ortográfica e a 

formatação do artigo dentro dos padrões da revista Seara Filosófica.  

2.5 No caso de artigo aprovado com ressalvas, o mesmo deverá ser enviado 

para o autor para que ele realize as alterações solicitadas pelo avaliador. Após 

o retorno do artigo com as correções realizadas pelo autor será função do 

editor assistente realizar a conferência do artigo, constatando se as alterações 

solicitadas foram realizadas. Após isso, o editor assistente deverá encaminhar 
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o arquivo junto com a confirmação de que as alterações foram realizadas, com 

a ortografia revisada e dentro das normas da revista para o editor-chefe. 

3. DA PUBLICAÇÃO DOS RESULTADOS  

Os candidatos aprovados receberão e-mail de convocação até o dia 

15/05/2021 e terão até o dia 18/05/2021 para responder ao e-mail de 

convocação.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atenciosamente, 



Equipe editorial da Revista Seara Filosófica 

Pelotas, 12 de abril de 2021. 


