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CHAMADA PARA AVALIADORES AD HOC DO SCIENTIA PRIMA 

A Associação Brasileira de Incentivo à Ciência (ABRIC), por meio da Gerência do 

Scientia Prima, torna pública a chamada para inscrição de candidatos de todas as áreas do 

conhecimento para integrar o banco de avaliadores ad hoc do Scientia Prima, conforme 

orientações deste documento. 

O objetivo desta chamada é formar um banco de avaliadores ad hoc para dar apoio nos 

processos de seleção de artigos para publicação no periódico Scientia Prima – a primeira revista 

científica do Brasil voltada a estudantes pré-universitários. O sexto volume do periódico será 

publicado em dezembro de 2019. 

A avaliação é voluntária, ou seja, não há contrapartida financeira por parte da ABRIC. 

Os(as) avaliadores(as) receberão certificado ao final de cada avaliação. 

1. REQUISITOS PARA INSCRIÇÃO: 

1.1. Possuir título de graduação (licenciatura ou bacharelado). 

1.2. Possuir experiência em projeto de pesquisa descriminada no Currículo Lattes; 

1.3. Possuir Currículo Lattes atualizado há, no máximo, um ano; 

1.4. Gozar de alguma experiência de avaliação (participação como parecerista / avaliador ad 

hoc em periódicos, em bancas de trabalho de conclusão de curso em nível técnico, de 

graduação ou pós-graduação ou em comissões de avaliação de trabalhos em eventos ou 

concursos públicos ou, ainda, atividades equivalentes) comprovada em seu Currículo Lattes. 

 

2. ESPECIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR PARTE DO SCIENTIA PRIMA: 

2.1 A ABRIC manterá o nome do(a) avaliador(a) em absoluto sigilo durante, impossibilitando 

sua identificação pelos(as) autores(as) dos artigos em avaliação. 

2.2 A Equipe Editorial do Scientia Prima convidará os avaliadores cadastrados conforme 

necessidade e áreas a serem avaliadas, repassando os artigos a serem avaliados e os critérios 

de avaliação, bem como orientações para instruir a avaliação. 

2.3 A cada avaliação feita, a ABRIC fornecerá certificado ao avaliador ad hoc. 

 

3. ESPECIFICAÇÃO DO PROCEDIMENTO POR PARTE DO(A) AVALIADOR(A): 

3.1 Cumprir os prazos estabelecidos para cada avaliação. 
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3.2 Manter o processo apresentado para avaliação em absoluto sigilo (não oferecer para leitura, 

não divulgar, não compartilhar, não reproduzir, etc.), inclusive após a avaliação. 

3.3 Posicionar-se de forma imparcial quanto à avaliação, em que pese o direito de recusar 

qualquer avaliação que lhe pareça inadequado fazer. 

3.4 Seguir as recomendações metodológicas e empregar os critérios fornecidos pela Equipe 

Editorial do Scientia Prima. 

 

4. CRITÉRIOS PARA O ACEITE DE AVALIADORES(AS): 

A Gerência do Scientia Prima avaliará as fichas de inscrições e os Currículos Lattes dos 

candidatos verificando se os mesmos possuem qualificação necessária para o exercício da 

função de avaliadores(as). Todos(as) aqueles(as) que cumprem os requisitos dispostos no Item 

1 serão adicionados ao banco de avaliadores ad hoc do Scientia Prima. 

 

5. PROCEDIMENTOS DE INSCRIÇÃO E SELEÇÃO DE AVALIADORES(AS): 

5.1 O período de inscrições se inicia no dia 09 de julho de 2019 com término às 23h59 do dia 10 

de agosto de 2019. 

5.2 A inscrição deve ser feita através do preenchimento do formulário online disponível em 

https://www.abric.ong.br/scientia-prima, na Aba Chamadas. 

 

6. DISPOSIÇÕES GERAIS 

A Gerência do Scientia Prima e a Diretoria da Associação Brasileira de Incentivo à 

Ciência, reservam-se o direito de deliberar acerca de quaisquer casos omissos, assim como 

editar a presente chamada se julgarem adequado. 

 

Leonardo Pereira dos Santos 

Gerente do Scientia Prima 

 

Mateus Rockenbach 

Presidente da ABRIC 
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