
Regimento da Revista Nuances – Estudos sobre educação 
NATUREZA 
Art. 1o. – A Revista Nuances é um periódico científico do Departamento de 
Educação e do Programa de Pós Graduação em Educação da Faculdade de 
Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista – Presidente 
Prudente (FCT/UNESP) que visa fomentar trabalhos originais na área de 
educação. A revista é destinada à veiculação de relatos de pesquisa, estudos 
teóricos, traduções, resenhas, reflexões críticas sobre experiências 
pedagógicas e outros conteúdos de interesse da área e áreas afins. Sua 
administração passa a ser regida segundo critérios estabelecidos nesse 
regimento. 
Art. 2o. – A gestão da revista é de competência do Comitê Gestor, constituído 
nos termos do parágrafo 1º desse artigo, dos Editores, designados nos termos 
do Parágrafo 2º desse artigo, e pelo Conselho Editorial, constituído nos termos 
do Parágrafo 4º deste artigo. 
§ 1º O Comitê Gestor será composto por 10 professores, os quais devem ser 
vinculados ao Departamento de Educação e/ou vinculados ao Programa de 
Pós-graduação em Educação, como também por 03 estudantes do Programa 
de Pós-Graduação (PPGE/FCT/UNESP), membros eleitos a cada triênio com 
mandatos renováveis. 
§ 2º Os Editores, em número de três, terão funções de caráter executivo, 
deliberativo e normativo, sendo indicados, a cada triênio, pelos membros do 
Comitê Gestor. Cada membro dos editores indicados deverá fazer parte do 
respectivo Comitê Gestor por, no mínimo, um triênio, ter participado da 
organização de um número temático da revista e ser credenciado do Programa 
de Pós-graduação em Educação – PPGE/FCT-UNESP, ficando assegurada a 
renovação alternada do respectivo trio de editores na proporção de um terço no 
primeiro triênio, e dois terços no segundo triênio e assim sucessivamente. 
§ 3º O Comitê Gestor da revista deverá se reunir ordinariamente uma vez ao 
mês e extraordinariamente quando necessário conforme convocação dos 
Editores. 
§ 4º O Conselho Editorial será composto por professores vinculados a 
instituições de ensino superior do Brasil e do exterior, e que denotem notório 
saber na área de educação, os quais serão indicados/convidados pelo Comitê 
Gestor. São pareceristas da revista Nuances os membros do Comitê Gestor, 
editores e membros do Conselho Editorial, além dos pareceristas ad hoc. 
§ 5º As verbas arrecadadas de agências de fomento, ou outras, deverão ser 
administradas pelo Comitê Gestor. 
DAS FINALIDADES DA REVISTA 
Art. 3º. – A Revista Nuances é um veículo de difusão e divulgação da área de 
conhecimento da Educação com objetivo precípuo de publicação de artigos 
originais de cunho científico, resenhas de livros publicados e entrevistas com 
expoentes da área de educação. 
DA DURAÇÃO DOS MANDATOS 
Art. 4º. – O mandato do Comitê Gestor será de três anos, sem restrição para 
recondução dos seus membros. 
§ Único Em caso de vacância e/ou impedimento de algum membro dos 
editores, por qualquer motivo, o Comitê Gestor indicará seu substituto dentre 
os membros participantes do Comitê Gestor que cumprirem os critérios 
estabelecidos no parágrafo 2 do artigo 2º deste regimento. 



DA COMPETÊNCIA DOS EDITORES 
Art. 5º. – Compete aos Editores: zelar pela garantia e pelo constante 
aprimoramento da qualidade científica da revista; propor e discutir o 
aprimoramento da política editorial; presidir o Comitê Gestor e o Conselho 
Editorial; convocar e presidir as reuniões do Comitê Gestor; decidir em última 
instância, ouvido o Comitê Gestor, sobre as questões pertinentes à revista, 
representar a Revista Nuances em qualquer foro pertinente, apresentar 
relatório das atividades ao Comitê Gestor sempre que necessário e às 
instâncias cabíveis, zelar pelo cumprimento deste Regimento e demais 
normativas referentes à Revista Nuances.  
DA COMPETÊNCIA DO COMITÊ GESTOR 
Art. 6º. – Compete ao Comitê Gestor: zelar pela qualidade científica da revista, 
escolher membros Editores e do Conselho Editorial, responsabilizar-se pelo 
processo de seleção e edição dos artigos a serem publicados, deliberar sobre a 
aceitação dos artigos submetidos à Revista Nuances, organizar edição especial 
anual da revista contendo artigos de alunos do PPGE, elaborar e atualizar a 
política editorial da revista, propor ao(s) Editores qualquer modificação de 
formato da Revista Nuances, gerir e buscar agências de fomento, os apoios 
financeiros relativos à revista, providenciar relatórios anuais das atividades da 
revista, ao(s) Editor(es). 
DA COMPETÊNCIA DO CONSELHO EDITORIAL 
Art. 7º. – Compete ao Conselho Editorial zelar pelo o aprimoramento e garantia 
da qualidade científica da revista; reavaliar, propor e discutir a política editorial; 
proceder à avaliação dos artigos submetidos. 
§ Único Visando à manutenção do padrão de qualidade científica e editorial da 
revista, o conselho editorial poderá ser renovado em até 30% ao final do 
mandato do Comitê Gestor.  
DO SUPORTE OPERACIONAL 
Art. 8o. – Os Editores contarão com o apoio de Assistente Administrativo, 
especialmente designado pelo Departamento de Educação, para atendimento 
da revista.  
§ Único Compete ao Assistente Administrativo, sob supervisão dos Editores: 
secretariar as reuniões do Comitê Gestor, organizar, registrar e acompanhar o 
processo de recebimento de submissões e de revisão por pares; encaminhar 
os textos para a revisão gramatical de português e inglês; exercer a interface 
de comunicação entre a editoria da revista, autores dos artigos e público leitor; 
manter organizados e em bom estado arquivos impressos e eletrônicos de toda 
a documentação relativa à revista, além de gerenciar e atualizar o portal da 
revista. 
DA LOCALIZAÇÃO DA REVISTA 
Art. 9º. – A Revista Nuances – Estudos sobre educação tem sede própria na 
Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade Estadual Paulista, na 
Rua Roberto Simonsen, n. 305, Jardim das Rosas, CEP 19060-900, em 
Presidente Prudente – SP, Brasil. 
DAS MODIFICAÇÕES DESTE REGIMENTO 
Art. 10º. – Este Regimento poderá ser modificado ao término do triênio dos 
Editores, por deliberação votada e aprovada pela maioria dos membros do 
Comitê Gestor. 
DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS 



Art. 11º. – Os casos omissos neste Regimento serão resolvidos pelo Comitê 
Gestor da Revista Nuances. 


