
 

 

 

REGIMENTO INTERNO DA EDITORA CIENTÍFICA  
 

 

CAPÍTULO I 

DO OBJETO E FINALIDADE 
 

Artigo 1°. A Editora Científica da Kroton tem por finalidade a implantação e execução da 

Política Editorial de suas áreas vinculadas, sendo: Portal de Periódicos Científicos da Kroton, 

Repositório Institucional da Kroton e Portal Eventos da Kroton.  

 

 

CAPÍTULO II 

DA MISSÃO 

 

Art. 2° A Editora Científica da Kroton tem como missão: 

 

I. incentivar a produção técnico-cientifica das Instituições de Ensino Superior – IES 

(Faculdades, Centros Universitários e Universidades) da Kroton; e 

II. Realizar serviços editoriais, editar e divulgar os trabalhos que interessem às atividades 

de ensino e pesquisa nos diversos campos do conhecimento às IES da Kroton. 

 

 

 

CAPÍTULO III 

 DA ORGANIZAÇÃO 
 

SEÇÃO I 

Da Estrutura  
 

Art. 3º A Editora Científica da Kroton é constituída por: Coordenação, Equipe Técnica e 

Conselho Editorial. 

 

§ 1º A Editora é administrada por uma Coordenação e equipe técnica, cujas funções são 

providas na forma da legislação pertinente. 

 

 

Art. 4º Compete ao Coordenador e a equipe técnica gerir e supervisionar as atividades 

referentes áreas vinculadas à Editora Científica da Kroton, especificamente: 

 

I. cumprir e fazer cumprir as decisões do Conselho Editorial da Editora Científica da 

Kroton; 

II. coordenar as atividades do Conselho Editorial da Editora Científica da Kroton; 

III. convocar reuniões do Conselho Editorial da Editora Científica da Kroton; 

IV. elaborar e apresentar, juntamente com a equipe técnica,  o relatório anual das atividades 

da Editora Científica da Kroton; e 

V. tramitar e registrar convênios e parcerias que visem a publicação de livros e outras 

publicações (co-edição). 

VI. realizar os registros de ISBN, ISSN e DOI; 



 

VII. providenciar revisão e/ou tradução dos textos; 

VIII. providenciar normalização do material seguindo as normas da ABNT, APA ou 

Vancouver; e 

IX. providenciar a diagramação do material, com orçamento aprovado pela Kroton;  

X. realizar a publicação no Repositório Institucional da IES; 

XI. providenciar a indexação do material em bases de dados; e     

XII. elaborar e divulgar o catálogo de obras editadas, anualmente. 

 

 

SEÇÃO II 

Do Conselho Editorial 
 

Art. 5º O Conselho Editorial é o Órgão Consultivo e Deliberativo da Editora Científica da 

Kroton e é constituído por professores/pesquisadores das IES Kroton. 

 

Parágrafo único: A indicação dos membros para composição do Conselho Editorial da Editora 

Científica da Kroton é de competência dos coordenadores de cursos e Programas de Pós-

Graduação Stricto Sensu das IES da Kroton.  

 

Art. 6º Cabe ao Conselho Editorial da Editora Científica da Kroton: 

 

I. incentivar a produção técnico/científica das IES da Kroton; 

II. editar e divulgar os trabalhos que interessem às atividades de ensino e pesquisa nos 

diversos campos do conhecimento;  

III. deliberar sobre a política editorial da Editora Científica ada Kroton e das áreas vincula 

à Editora: Portal de Periódicos Científicos da Kroton; Repositório Institucional da 

Kroton; e Portal de Eventos da Kroton; 

IV. gerir Comissão Editorial das revistas do Portal de Periódicos Científicos da Kroton;  

V. gerir o Corpo Editorial do Portal de Eventos e o do Encontro de Atividades Científica – 

EAC;  

VI. gerir a Comissão Editorial do Repositório Institucional da Kroton;  

VII. analisar os materiais submetidos para editoração e publicação no Repositório 

Institucional da Kroton;  

  

 

Art. 7º O Conselho Editorial deve se reunir para a deliberação e votação. 

 

§1º O Conselho Editorial da Editora Científica da Kroton, reunir-se-á, ordinariamente, 

bimestralmente, ou extraordinariamente, sempre que convocados pelo coordenador e/ou equipe 

técnica da Editora, ou a maioria de seus membros e desde que haja demanda para o referido 

Conselho. 

 

§2º O Conselho deliberará com a presença de 50% (cinquenta por cento) dos membros. 

Havendo quórum é declarada aberta a sessão, proceder-se-á a discussão e posterior realização 

dos pareceres que deverm embasar os processos analisados pelo Conselho Editorial da Editora 

Científica da Kroton 

 

§3º As convocações serão feitas por e-mail, pela coordenação e/ou equipe técnica da Editora 

Científica da Kroton, com antecedência mínima de cinco dias úteis, devendo constar na mesma 

a pauta. 


