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Resolução nº 019/2018 do Colegiado de Ensino, Pesquisa e 
Extensão – CEPE/ESCS 

 

Aprova o Regimento Interno do 
periódico Comunicação em 
Ciências da Saúde – CCS 

vinculado à Coordenação de 
Pesquisa e Comunicação 

Científica – CPECC/ESCS. 

 

O Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão (CEPE) da Escola Superior 
de Ciências da Saúde (ESCS), no uso das competências conferidas pelo art. 
9º do Regimento Interno da ESCS, em reunião ordinária do dia 05 de 
dezembro de 2018, RESOLVE: 

  

Art. 1º - Aprovar o Regimento Interno do periódico científico 
“Comunicação em Ciências da Saúde – CCS”, vinculado à Coordenação de 
Pesquisa e Comunicação Científica – CPECC desta Escola Superior em 
Ciências da Saúde – ESCS, na forma do anexo. 

  

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

  

Marize Lima de Sousa Holanda Biazotto 

Colegiado de Ensino, Pesquisa e Extensão – CEPE/ESCS 

Presidente 
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ANEXO 

 

REGIMENTO INTERNO DO PERIÓDICO COMUNICAÇÃO EM 

CIÊNCIAS DA SAÚDE 

  

CAPÍTULO I 

DA NATUREZA E DO OBJETIVO 

  

Art. 1º - O periódico Comunicação em Ciências da Saúde – CCS é a 
publicação científica sob responsabilidade da Coordenação de Pesquisa e 
Comunicação Científica – CPECC da Escola Superior de Ciências da Saúde - 
ESCS, mantida pela Fundação de Ensino e Pesquisa em Ciências da Saúde, 
entidade vinculada à Secretaria de Estado de Saúde do Distrito Federal e 
apresenta as seguintes características: 

 

I. edições agrupadas em volumes anuais, compostos de quatro números; 

II. publicação opcional de suplementos, edições especiais e números 

temáticos; 

 

Art. 2º - O objetivo do periódico Comunicação em Ciências da Saúde é 
divulgar trabalhos relacionados às áreas de saúde, educação e ciências afins, 
que contribuam para a construção do conhecimento científico e tecnológico. 
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CAPÍTULO II 

DA ESTRUTURA E DAS COMPETÊNCIAS 

  

SEÇÃO I 

DA ESTRUTURA 

  

Art. 3º - A revista terá a seguinte estrutura técnico-administrativa: 

I. Conselho de Política Editorial 

II. Corpo Editorial Científico 

III. Corpo de Revisores ad hoc 

  

SUBSEÇÃO I 

DO CONSELHO DE POLÍTICA EDITORIAL 

  

Art. 4º - O Conselho de Política Editorial é composto pelo(s) Editor(es) 
Científico(s), Editor(es) Executivo(s), Editor(es) Convidado(s) e pelo 
Secretário Executivo. 

Art. 5º - O Conselho de Política Editorial reunir-se-á, regularmente e 
sempre que se fizer necessário. 

Art. 6º - Os novos membros do Conselho de Política Editorial serão 
indicados pelo(s) Editor(s) Científico(s) e pelos demais membros desse 
Conselho. 

Art. 7º - Os membros do Conselho de Política Editorial não farão jus à 
remuneração para exercer sua atividade. 

  

§1º. O mandato dos membros do Conselho é de 2 (dois) anos, podendo ser 
renovado mediante manifestação do Conselho Editorial; 
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§2º. Os nomes e afiliação dos membros do Conselho devem ser divulgados 
no sítio da revista. 

  

Art. 8° - O(s) Editor(es) Científico(s) ser(ão) indicado(s) pelo Conselho de 
Política Editorial e os Editor(es) Executivo(s) pelo(s) Editor(es) Científico(s). 

  

Art. 9º - O Editor Científico Convidado será indicado por um Editor 
Científico ou por um Editor Executivo da revista. 

  

  

SUBSEÇÃO II 

DO CORPO EDITORIAL CIENTÍFICO 

  

Art. 10 - O Corpo Editorial Científico deve ser transdisciplinar, 
multiprofissional, multinstitucional e geograficamente abrangente e seus 
integrantes devem possuir reconhecido domínio da área e subáreas em 
que o periódico publica e ter experiência em redação e publicação 
científica. 

  

  

SUBSEÇÃO III 

DO CORPO DE REVISORES AD HOC 

  

Art. 11 - Os Revisores (ou Consultores) Ad Hoc devem ser pesquisadores 
nacionais e estrangeiros e reconhecidos no assunto dos manuscritos que 
avaliam, assim como devem possuir formação em nível de doutorado. 
Quando convidados a contribuir com o periódico, devem indicar suas áreas 
de expertise. 
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SEÇÃO II 

DAS COMPETÊNCIAS 

  

Art. 12 - Compete ao Conselho de Política Editorial: 

I. indicar o(s) Editor(es) Científico(s); 

II. representar os interesses da revista junto à comunidade científica; 

III. zelar pelo cumprimento da linha e da política editorial; 

IV. participar ativamente da divulgação da revista; 

V. sugerir revisores ad hoc para emissão de parecer; 

VI. criar e extinguir seções na revista; 

VII. participar ativamente na conquista de novos colaboradores e leitores. 

Art. 13 - Compete ao Corpo Editorial Científico: 

I. estabelecer e zelar pela política editorial da revista; 

II. analisar e emitir parecer sobre os artigos apresentados para publicação, 

sempre que solicitado pelos Editores; 

III. sugerir temas para os números especiais; 

IV. sugerir editores científicos a serem convidados para os números 

temáticos; 

V. sugerir revisores ad hoc para emissão de parecer; 

VI. participar ativamente na conquista de novos colaboradores e leitores; 

VII. colaborar com a publicação de artigos de autoria de seus membros; 

VIII. participar de atividades pertinentes à qualidade técnica e científica da 

revista; 

IX. indicar nomes para composição do Conselho Editorial. 

  

Art. 14 - Compete ao Editor(es) Científico(es): 

I. presidir o Conselho de Política Editorial e ser seu representante quando 

necessário; 

II. indicar os Editores Executivos; 

III. convocar, instalar e presidir as sessões do Conselho Editorial; 

IV. responsabilizar-se pelas atividades técnicas e científicas da revista; 
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V. zelar pelo cumprimento da política editorial, pelo padrão de qualidade 

dos artigos publicados e pelas decisões do Conselho Editorial; 

VI. identificar revisor ad hoc para emitir parecer; 

VII. decidir ad referendum sobre assuntos urgentes da competência do 

Conselho de Política Editorial; 

VIII. convidar editores científicos para organizar os números temáticos ou 

especiais; 

IX. escrever a Nota do Editor, indicar nomes para escrever os editoriais da 

revista e aprovar o texto final; 

X. convidar possíveis colaboradores externos para escrever para as seções 

competentes; e 

Art. 15 - Compete ao Editor Científico Convidado: 

I. organizar os números temáticos; 

II. convidar especialistas para submissão de trabalhos científicos no 

número temático; 

III. escrever o editorial do número temático. 

Art. 16 - Compete aos Editores Executivos: 

I. encaminhar os artigos para os revisores ad hoc e quando necessário, aos 

editores científicos; 

II. identificar revisor ad-hoc para emissão de parecer; 

III. contatar autores para dirimir dúvidas de conteúdo dos originais e 

encaminhar as sugestões de modificações apresentadas pelos revisores 

e os avisos de aceite ou de recusa de seus artigos; 

IV. submeter ao Editor Científico os textos para aprovação; 

V. estabelecer data limite para a conclusão das etapas de produção, de 

modo que os lançamentos possam ser feitos de acordo com a 

periodicidade da revista; 

VI. responsabilizar-se pelas atividades executivas pertinentes ao processo 

editorial, orientando o trabalho de editoração, visando atender às 

normas editoriais da revista; 

VII. zelar pelo cumprimento da política editorial, pelo padrão de qualidade 

dos artigos publicados e pelas decisões do Conselho de Política 

Editorial; 

VIII. substituir o(s) Editor(es) Científico(s) em suas ausências e 

impedimentos. 

Art. 17 - Compete ao Secretário(a) Executivo(a): 
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I. assistir e apoiar o(s) Editor(es) Científico(s) e os Editores Executivos 

nas atividades administrativas; 

II. cooperar com a administração dos prazos de todas as etapas de revisão 

de artigos submetidos; 

III. elaborar as Atas das reuniões do Conselho de Política Editorial, entre 

outras. 

  

CAPÍTULO III 

DA CIRCULAÇÃO 

  

Art. 18 - A revista CCS está no formato eletrônico disponível por meio do 
sítio eletrônico da Escola Superior de Ciências da Saúde - ESCS. 

  

CAPÍTULO IV 

DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

  

Art. 19 - Os casos omissos e as dúvidas, surgidas na aplicação do presente 
Regimento Interno, serão dirimidos pelo Conselho de Política Editorial; 

  

Art. 20 - O presente Regimento Interno poderá ser alterado, a qualquer 
momento, com a anuência de, pelo menos, 2/3 (dois terços) dos membros 
do Conselho de Política Editorial. 

Art. 21 – No caso de dissolução do Conselho de Política Editorial, caberá ao 
Coordenador(a) de Pesquisa e Comunicação Científica recompor o mesmo. 

  

 


