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Política ética 
 

A Revista conta com lineamentos éticos que indicam as responsabilidades e condutas de editores, 

autores e pareceristas. 

 

 

Equipe Editorial 

 
 Informa o recebimento de um artigo submetido por meio da plataforma.  

 Garante uma revisão eficiente e informa, de maneira oportuna, os autores do processo em 

que seu texto se encontra. 

 Toma a decisão final sobre a aceitação ou a recusa de um conteúdo, considerando as 

recomendações advindas do processo de avaliação e da revisão editorial, com referência a 

critérios de qualidade, importância, relevância, originalidade e contribuição para a disciplina. 

 Identifica e age ante qualquer conflito de interesse que possa surgir no processo de avaliação. 

 Realiza a busca de pareceristas considerando sua trajetória acadêmica, seu conhecimento e sua 

produção na temática a avaliar.  

 Garante o anonimato de autores e pareceristas durante o processo de avaliação. 

 Pode levar em conta os pares avaliadores propostos pelo autor, sempre garantindo uma 

arbitragem imparcial.  

 Afasta do processo de avaliação e seleção o membro que submeter um artigo à Revista. 

 Respeita a posição intelectual e as ideias expostas pelo autor em seu texto. 

 Não utiliza informação dos textos recebidos ou em processo de avaliação ou seleção em 

benefício de suas próprias pesquisas, até que esse conteúdo tenha sido publicado. 

 Responde ante qualquer solicitação de retratação, correção, reclamação ou esclarecimento 

que a Revista fizer. 

 Realiza as correções e/ou os esclarecimentos na versão digital da Revista, quando for 

reconhecida uma inexatidão, omissão ou errata em conteúdo publicado. 

 Revisa e define constantemente as políticas editoriais a fim de garantir que sejam ajustadas 

aos critérios de qualidade acadêmica e editorial.  

 Garante a publicação oportuna dos conteúdos aceitos na Revista e sua divulgação por meio de 

repositórios, bases de dados e sistemas de indexação, nacionais e internacionais. 

 Cumpre com os acordos de permuta que a Revista estabeleceu com outras publicações e 

instituições.  

 Solicita a autorização correspondente aos autores e à editora quando a Revista quiser 

reproduzir um artigo previamente publicado em outro meio.  

 

Autores 

 
 Apresentam conteúdos originais e inéditos que não se encontram paralelamente em processo 

de avaliação nem têm compromissos editoriais com outra publicação. 

 São responsáveis pelas ideias expressas nos conteúdos submetidos à Revista.  

 Garantem, mediante uma autorização de direitos patrimoniais autorais, que o conteúdo é de 

sua autoria e que salvaguardam os direitos de propriedade intelectual de terceiros. 

 Solicitam as autorizações para usar, reproduzir e imprimir o material que não for de sua 

propriedade ou autoria (quadros, gráficos, mapas, diagramas, fotografias etc.). 

 Responsabilizam-se, por escrito, pelo uso de imagens, fotografias e outros materiais que 

estejam no artigo ou qualquer conteúdo que seja publicado na Revista. 
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 Autorizam, por escrito, o uso dos direitos patrimoniais autorais (reprodução, comunicação 

pública, transformação e distribuição) à Universidad de los Andes, para incluir seu artigo 

em um número determinado da Revista. 

 Devem dar os respectivos créditos quando forem utilizadas obras de terceiros. Caso contrário, 

seria um caso de plágio. 

 Elaboram seus conteúdos com base em fontes reais e em dados verificáveis, e comprometem-

se a não suprimir ou alterar a informação utilizada.  

 Cometem falta ética quando utilizarem fragmentos de um conteúdo próprio sem citar a 

publicação original e/ou sem oferecer avanços sobre o já publicado.  

 Solicitam autorização quando desejarem republicar ou traduzir um conteúdo publicado na 

Revista.  

 Evitam propor pares avaliadores com os quais possa existir conflito de interesse.  

 Declaram todas as fontes de financiamento de sua pesquisa e o grupo ou a instituição do qual 

se deriva.  

 Reconhecem como autores todos os participantes da elaboração do artigo e se comprometem a 

não incluir quem não tiver participado. 

 Comprometem-se a não emitir críticas pessoais. Caso haja discordâncias, devem ser 

estritamente acadêmicas.  

 Devem manifestar que cumpriram com os protocolos éticos nas pesquisas que envolvem 

seres vivos e que, conforme o caso, contam com os respectivos consentimentos informados.  

 

Pareceristas 

 
 Informam a Equipe Editorial conflito de interesse pessoal ou profissional que possa afetar o 

parecer do artigo. 

 Comunicam a Equipe Editorial semelhanças entre o artigo arbitrado e outro que estiver em 

processo de publicação ou que já tiver sido publicado. 

 Aceitam avaliar um artigo quando consideram ter as capacidades acadêmicas para emitir um 

parecer integral sobre as contribuições do texto e dos aspectos que devem ser melhorados.  

 Comprometem-se a avaliar o artigo de maneira imparcial e respeitosa. 

 Oferecem, a partir de sua experiência, lineamentos suficientes para que o autor possa fortalecer 

o texto.  

 Comprometem-se a não utilizar os conteúdos do artigo submetido à avaliação em benefício 

próprio ou de terceiros até que o texto seja publicado.  

 Notificam se suspeitam que o texto em avaliação incorre em plágio ou contém dados falsos, 

para que a Equipe Editorial realize a devida verificação.  

 Ao aceitarem avaliar um conteúdo, comprometem-se a entregar seu parecer nos prazos 

estipulados pela Equipe Editorial da Revista.  


