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Política Editorial 

1. Foco e Escopo 

A Revista do Ambiente de Niterói (RevAN) é uma publicação periódica online 

da Secretaria de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e Sustentabilidade de Niterói, que 

objetiva constituir-se em um instrumento de comunicação, divulgação e intercâmbio de 

práticas, reflexões e resultados de pesquisas nas áreas de políticas públicas em 

ordenamento, urbanismo e ambiente, através da publicação de textos originais - de 

caráter jurídico ou transdisciplinar. 

1.1 Missão 

 Contribuir para a divulgação e o enriquecimento científico, com interesse para 

cidadãos, profissionais, investigadores ou acadêmicos que lidam com os instrumentos 

jurídicos do ordenamento, urbanismo e ambiente. Propõe-se ainda a disseminar 

produtos do trabalho científico que sejam relevantes para a questão ambiental, 

provenientes das atividades de ensino e pesquisa, oriundos da produção de docentes e 

pesquisadores. 

1.2 Público-alvo 

 O público-alvo é composto por cidadãos, profissionais, investigadores e 

acadêmicos, que podem ser professores, pesquisadores e estudantes das áreas referidas. 

1.3 Políticas de submissão 

 Trata-se de uma publicação trimestral, que aceita para publicação trabalhos cujo 

principal requisito é que sejam de fato um veículo de divulgação científica. Por isso, 

entende-se que: 

 O desenvolvimento do manuscrito deve ser consistente e embasado em 

princípios de construção científica do conhecimento; 

 O tema tratado deve ser relevante e pertinente ao contexto abordado, ao 

momento e ao escopo da revista; 

 Afirmações, opiniões e conceitos expressados nos manuscritos submetidos são 

de responsabilidade dos autores; 

 Todos os manuscritos serão submetidos à avaliação do Comitê Editorial da 

Revista e em seguida destinados ao Conselho Editorial Científico.  

 Resumos dos artigos científicos somente serão aceitos em português. 
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 Não há taxa para submissão e avaliação de artigos. 

 Serão aceitos, prioritariamente, trabalhos realizados no Município de Niterói, 

contudo, trabalhos realizados fora do Município poderão ser aceitos, após 

avaliação pelo Comitê Editorial da RevAn quanto à relevância da temática para 

o Município. 

2. Tipos de documentos aceitos para publicação pela RevAn: 

2.1 Artigos Científicos 

Um artigo científico é uma breve apresentação, por meio de relatório escrito, dos 

resultados de investigações ou estudos realizados a respeito de uma questão. O objetivo 

principal de um artigo científico é o de ser um meio rápido de divulgar e tornar 

conhecida a questão investigada, através de sua publicação em periódicos, abordando 

sempre um referencial teórico, a metodologia, os resultados e conclusões obtidas.  

2.2 Artigos livres 

Os artigos livres se diferenciam dos artigos científicos por não apresentarem a 

mesma estrutura, podendo conter discussões livres sobre o assunto abordado, opiniões e 

reflexões do autor.  

2.3 Relatos de experiência 

O relato de experiência é um manuscrito que descreve precisamente uma dada 

experiência obtida, que possa vir a contribuir de forma relevante para uma área de 

atuação. Contribui com motivações, metodologias, considerações e impressões que a 

vivência trouxe àquele (a) que a viveu. O relato deve ser feito de modo contextualizado, 

com objetividade e aporte teórico.  

2.4 Comunicação técnica 

A comunicação técnica é uma forma de apresentação de conteúdos técnicos, visando 

organizá-los e torná-los acessíveis ao seu público-alvo. Procura cumprir funções de 

informar, instruir e auxiliar pessoas sobre o uso de tecnologias e assuntos técnicos 

diversos. 

2.5 Ensaios  

São formas mais livres de contribuição científica. São caracterizados por 

abordagens críticas e, por vezes, criativas, levando os leitores à reflexão sobre temas 

relevantes na área de conhecimento. 

3. Corpo Editorial e informações sobre expediente 

3.1 Comitê de Política Editorial 
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A editoração da revista é realizada por um Comitê de Política Editorial, que 

inclui o editor-chefe e editor-associado, assim como membros que representam os 

interesses da área do conhecimento, das instituições que asseguram a credibilidade 

científica do periódico e que o respaldam legalmente.  

O papel do Comitê de Política Editorial é discutir, emendar e aprovar as regras, 

missão e regulamento da revista, assim como zelar pela obediência atenta, escrupulosa e 

permanente das diretrizes para a preservação de documentos e objetos digitais 

difundidos através da revista.  

São integrantes do Comitê de Política Editorial da RevAn: 

 Autor corporativo: Secretaria Municipal de Meio Ambiente, Recursos Hídricos e 

Sustentabilidade de Niterói - Rua Visconde de Sepetiba, N° 987, 10° andar, 

Centro, Niterói, RJ, CEP: 24.020-206 

 Editor-chefe: Eurico Toledo 

 Editor-associado: Gabriel Pacheco Mello Cunha - Jurista, Licenciado em 

Direito. Mestre e Doutorando em Direito, subdivisão Responsabilidade 

Ambiental pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra - SMARHS 

 Editor de arte: Pedro Ivo Inocente - Designer de Produto - SMARHS 

 Bruno Torres Braga da Silva - Engenheiro Florestal - Especialista em 

Engenharia de Segurança do Trabalho, UFF - SMARHS 

 Lislaine Sperandio Mendes - Engenheira Florestal - Mestrado em andamento em 

Geografia, UFF - SMARHS 

 Raquel Azevedo da Cruz - Arquiteta e Urbanista - Especialista em Paisagem 

Ecológica pela PUC RJ- SMARHS 

 Saulo Rangel Bulhões - Engenheiro Ambiental - Mestrado profissional em 

andamento em Programa de Pós-Graduação em Engenharia Ambiental, UFRJ -  

SMARHS 

 Tainah Monerat - Advogada e Gestora Ambiental. Especialista em Direito 

Ambiental - SMARHS 

 Thiago dos Santos Leal - Geógrafo, Especialista em Psicopedagogia, Mestrado 

em andamento em Geografia, UERJ - SMARHS.  

 

3.2. Conselho Editorial Científico 

O Conselho Editorial Científico se constitui por um colegiado multidisciplinar e 

multi-institucional, composto por mestres e doutores nas áreas de conhecimento a que o 

periódico se dedicar. Os membros deste conselho trabalham individualmente, têm 

envolvimento significativo com o conteúdo dos manuscritos, preocupando-se com a 

uniformidade, continuidade, qualidade e rigor científico dos mesmos. É composto por 

membros da SMARHS e pesquisadores externos convidados, com atuação nas áreas de 

Arquitetura e Urbanismo, Ecologia, Fauna doméstica e selvagem, Educação Ambiental, 

Direito do Ambiente, Resíduos, Unidades de Conservação, Análise da paisagem e 

Gestão de Recursos Hídricos.  
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São membros do Conselho Científico da RevAn: 

 

 Aline Braga Moreno - Bióloga e Médica Veterinária. Mestre em Ciências 

Veterinárias pela UFRRJ - SMARHS.  

 Aline Leal Neves - Bióloga. Mestre em Ecologia pela UFRJ - SMARHS. 

 Amanda Jevaux da Silva de Sousa - Geógrafa. Mestre em Ciência Ambiental 

pela UFF - SMARHS. 

 Bruno Martins Peixoto - Engenheiro Ambiental. Mestre em Engenharia 

Ambiental, UERJ - SMARHS. 

 Fabiana Abreu de Barros - Bióloga. Mestre em Ciência Ambiental pela UFF - 

SMARHS. 

 Gabriel de Pinna Mendez - Engenheiro de Recursos Hídricos e do Meio 

Ambiente. Mestre em Engenharia Civil pelo Instituto Alberto Luiz Coimbra de 

Pós-graduação e Pesquisa em Engenharia, COPPE/UFRJ - SMARHS. 

 Gabriel Pacheco Mello Cunha - Jurista, Licenciado em Direito. Mestre e 

Doutorando em Direito, subdivisão Responsabilidade Ambiental pela Faculdade 

de Direito da Universidade de Coimbra, Portugal - SMARHS. 

 Raissa de Souza Graça Torres - Tecnóloga em Gestão Ambiental pelo CEFET-

RJ e Mestre em Engenharia Ambiental pelo IFF - SMARHS. 

 Rafael Carvalho de Souza - Arquiteto e Urbanista. Especialista em Política e 

Planejamento Urbano, IPPUR/UFRJ. Mestre em Engenharia Civil pela UFF.  

 Thaís de Oliveira Gama - Bióloga. Mestre em Ciência Ambiental pela UFF - 

SMARHS. 

4.  Processo de Avaliação dos manuscritos submetidos 

4.1 Triagem inicial:  

 O manuscrito passará pela avaliação do editor-chefe e posteriormente será 

encaminhado ao Comitê Editorial. Nesta etapa são analisados alguns requisitos, tais 

como o atendimento ao escopo da revista, originalidade, solidez metodológica e 

discussão interdisciplinar. Nesta fase, pode haver rejeição de trabalhos, caso não 

estejam dentro da proposta da revista. Sendo aprovado, será então encaminhado para os 

pareceristas do Conselho Editorial Científico para revisão.  

4.2 Avaliação pelo Conselho Editorial Científico:  

 A avaliação é feita às cegas, ou seja, sem a identificação dos autores. No caso 

dos artigos científicos, será realizada aos pares, através do processo duplo-cego. É 

comum que os avaliadores sugiram adequações ao manuscrito e, quanto antes o autor 

providenciar essas alterações, mais rápido será o processo de análise. Sendo o artigo 

aprovado nesta etapa, o parecer será encaminhado ao editor-chefe, que irá conceder a 

aprovação final. O artigo aceito seguirá então para a publicação, em volume a ser 

agendado pela revista. 
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 É importante ressaltar que os artigos enviados para avaliação devem ser inéditos 

e não estar em processo de avaliação em nenhuma outra publicação ou evento. 

Critérios a serem considerados durante a avaliação: 

 Qualidade da redação e domínio da língua; 

 Qualidade do conteúdo apresentado: clareza na exposição das ideias, articulação 

entre as proposições, explicações claras para o leitor; 

 Referencial teórico-conceitual: deve refletir o conhecimento na área 

determinada; 

 Estrutura do texto: Introdução/apresentação, fundamentação teórica e 

desenvolvimento, discussão e resultados; 

 Tema: deve ser relevante e pertinente ao contexto abordado, ao momento e à 

pesquisa desenvolvida; 

 Se a contribuição é original e inédita e não está sendo avaliada para publicação 

por outra revista; caso contrário, deve-se justificar em "Comentários ao editor"; 

 Se o arquivo da submissão está em formato Microsoft Word (.doc ou .docx); 

 Se o texto está em espaço 1,5 (um e meio) entre linhas, se está na fonte 

recomendada e se emprega itálico em vez de sublinhado (exceto em endereços 

URL);  

 Em caso de submissão à seção artigos científicos, a avaliação aos pares às 

cegas será seguida; 

 As normas para elaboração dos manuscritos a serem submetidos se encontram 

no documento “Instruções para autores”, disponível no site da SMARHS. 

5. Periodicidade 

A revista possui periodicidade trimestral, com publicações de quatro números 

anuais, nos meses de março, junho, setembro e dezembro. 

 6. Política de Acesso Livre 

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio 

de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona 

maior democratização mundial do conhecimento. 

 


