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EDITAL PÚBLICO nº 01/2020 – EDITORA UNIVERSITÁRIA UFR 

Constituição do Banco de Revisores e Tradutores 

 

A Coordenadoria da Editora Universitária UFR (EdUFR), no uso de suas atribuições, divulga 

as normas para inscrições de voluntários para composição do Banco de Revisores e 

Tradutores, em caráter permanente, nas modalidades de Revisor e Tradutor, conforme 

estabelece esse edital. 

1. Dos objetivos 

1.1. O objetivo desse edital é tornar pública a oportunidade de participação do Banco de 

Revisores e Tradutores da EdUFR, normatizar o rito de cadastramento de 

voluntários, seja docente ou técnico administrativo em Educação, bem como criar 

mecanismos, em forma de fluxo contínuo, de incorporação de novos colaboradores. 

2. Da inscrição e rito de aprovação 

2.1. Buscando a qualidade em seu Banco de Revisores e Tradutores, fica estabelecido 

que qualquer manifestação de cadastro será voluntária, seja por docente ou técnico 

administrativo em Educação da Universidade Federal de Rondonópolis ou outra 

IES, bem como deverá seguir o rito abaixo: 

2.2. O voluntário deve preencher a declaração (Anexo 1) em forma despacho e 

encaminhar, via SEI, para CUR – Pró-reitoria – EdUFR, concordando com os termos 

e condições do respectivo Anexo, através de sua assinatura eletrônica. Declarações 

sem essa padronização serão reprovadas imediatamente; 

2.3. As declarações serão avaliadas pelo Conselho Editorial, e se aprovadas em 

reunião, a Coordenadoria da EdUFR expedirá um parecer favorável para 

incorporação no Banco de Avaliadores e Tradutores em caráter permanente, que 

será incorporado ao respectivo processo SEI; 

2.4. Após a incorporação no Banco de Avaliadores e Tradutores, a Coordenadoria 

expedirá a respectiva certificação de participação para todos os aprovados, sendo 

ainda, incorporado ao ambiente SEI correspondente da EdUFR para facilitar a 

tramitação de documentos e assinar eletronicamente. 

2.5. Pedidos de cadastros indeferidos poderão ser ajustados pelo solicitante, se assim 

o interessar. 

3. Dos prazos de submissão de propostas e validade do cadastro 

3.1. As solicitações poderão ser submetidas em fluxo contínuo, sem datas limites ou 

prazos de submissões. 
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3.2. Uma vez aprovada solicitação de inclusão de cadastro no Banco de Revisores e 

Tradutores, o mesmo será de caráter permanente e sem prazo de expiração. 

3.3. Caso haja interesse em se descredenciar, o solicitante deverá fazê-lo formalmente, 

via SEI, endereçada a Coordenadoria da EdUFR (CUR – Pró-reitoria – EdUFR). 

 

4. Das atividades relacionadas e prazos de conclusão das revisões e traduções 

4.1. A atividade de revisão e tradução será realizada de maneira imparcial, sigilosa, 

padronizada conforme o Manual de Boas Práticas Editoriais da UFR e dentro da 

formatação estabelecida pela EdUFR, que estarão disponibilizadas na página 

institucional da UFR, bem como ofertadas pela Coordenadoria da EdUFR, no 

momento de delegação da revisão ou tradução da obra. 

4.2. Diante da natureza heterogênea das publicações quanto ao assunto, volume e 

complexidade de informações, número de páginas, disponibilidade dos revisores e 

tradutores, os prazos de avaliação de cada obra serão previamente acordados entre 

a Coordenadoria da EdUFR e o revisor/tradutor, de maneira a estabelecer um plano 

de trabalho compatível com as premissas de qualidade e de averiguação dos 

conteúdos analisados. Uma vez ajustadas as datas entre as partes, o 

revisor/tradutor se comprometerá a cumpri-las e, caso não consiga, deverá proceder 

justificativa em prazo máximo de 30 dias do vencimento do plano de trabalho. Toda 

justificativa será matéria a ser avaliada pelo Conselho Editorial, que terá autonomia 

de decisão para equacionar cada situação. 

4.3. Quaisquer situações de incompatibilidade ou conflito de interesse por parte do 

revisor ou tradutor deverá ser notificado à Coordenadoria da EdUFR no momento 

de delegação da avaliação da obra, que requisitará outro revisor ou tradutor para a 

obra. 

 

5. Das vagas e áreas do conhecimento 

5.1. Em consonância com o objetivo de presente edital, e no intuito de abranger as 

diversas áreas do conhecimento, não haverá restrição do número de vagas para 

cadastro no Banco de Revisores e Tradutores, bem como não há restrição de área 

de conhecimento. O solicitante sinalizará, no momento do preenchimento do Anexo 

I, a área de expertise que poderá contribuir. 

5.2. Em casos de necessidade de melhor avaliação, o Conselho Editorial poderá solicitar 

que seja juntado o Currículo Lattes do solicitante, a fim de averiguar a 

compatibilidade de expertise e área de conhecimento; 

5.3. Em caso de não haver revisores cadastrados na área de atuação da obra a ser 

avaliada, a Coordenadoria da EdUFR poderá buscar profissional especializado para 

tal fim através de carta convite, sob a chancela do Conselho Editorial.  
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6. Da certificação aos Revisores e Tradutores 

6.1. Além do certificado de participação do Banco de Revisores e Tradutores da EdUFR, 

o revisor ou tradutor receberá a certificação de cada obra avaliada, expedida pela 

Coordenadoria da EdUFR, para fins de comprovação e inclusão no Currículo Vitae. 

 

7. Disposições gerais e finais 

7.1. O credenciamento de Revisor e/ou Tradutor não conferirá carga horária no Sistema 

de Gerenciamento de Encargos. 

7.2. O revisor ou tradutor da obra se comprometerá a zelar pela ética, sigilo e 

atendimento das normas estabelecidas no Manual de Boas Práticas Editoriais da 

UFR, bem como não poderá fazer uso, em nenhuma hipótese, parcial ou integral, 

do material que está sob avaliação, sob pena de ser descredenciado do Banco de 

Revisores e Tradutores. 

7.3. Os casos omissos serão tratados e deliberados pelo Conselho Editorial. 

7.4. Dúvidas e apoio técnico sobre as candidaturas poderão ser solicitadas à 

Coordenadoria da EdUFR através do email rodolfo.berber@ufr.edu.br  

7.5. Fazem parte desse Edital: 

a) Anexo 1: Termo de solicitação de inclusão no Banco de Revisores e Tradutores 

da EdUFR  

mailto:rodolfo.berber@ufr.edu.br


 

Universidade Federal de Rondonópolis 

Editora Universitária 

 

4 
 

ANEXO I 

 

(Texto-padrão para criação do Despacho SEI para candidaturas de Revisores e Tradutores) 

 

 

 

“A/C: Conselho Editorial da EdUFR 

 

 

 

Prezados Colegas, 

 

Venho solicitar a minha inclusão no Banco de Revisores e Tradutores da Editora 

Universitária da UFR, na área de (inserir a área de expertise, de tradução ou ambos), bem 

como estou ciente e de acordo com os termos e condições abaixo: 

 

Termos e condições 

 

a) Concordo em atuar de forma imparcial, sigilosa, ética na revisão e/ou tradução das 

obras e manuscritos destinados à minha avaliação; 

b) Concordo em não utilizar nenhum conteúdo das obras e manuscritos visando a 

proteção dos direitos autorais do(s) autor(es); 

c) Cumprirei fielmente o que está previsto no Manual de Boas Práticas Editoriais da 

EdUFR, visando sempre a qualidade da informação e do texto; 

d) Ao ser designado para revisar ou traduzir alguma obra, assumo a responsabilidade 

de informar a Coordenadoria da EdUFR se houver algum conflito de interesse e/ou 

impedimento que possa prejudicar a qualidade do trabalho revisado; 

e) Assumo a responsabilidade de cumprir o cronograma de revisão ou tradução 

previamente acordado com a Coordenadoria da EdUFR, sendo ciente e de acordo 

com as decisões que o Conselho Editorial tomar a respeito da situação; 

 

 

Por ser verdade, firmo o presente assinando eletronicamente esse despacho. 
 


