REVISTA DO PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO EM EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE MATO GROSSO DO SUL
CHAMADA PARA CREDENCIAMENTO DE ARBITROS
PROCESSO 2022

A Revista InterMeio, Revista do Programa de Pós-graduação em Educação da
Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (PPGEdu/UFMS, abre chamada
para credenciamento de novos árbitros – Processo 2022. O objetivo desta
chamada é fortalecer o corpo de avaliadores, ao tempo que abrimos o leque
ao processo de internacionalização e circulação do conhecimento com o
convite de pesquisadores e professores brasileiros e estrangeiros. Nossa
Revista está publicando em português, espanhol, inglês e francês como
línguas francas usadas na América e em outros continentes, além de estar
em transição para a metodologia y gestão de textos a fluxo contínuo.

CRITÉRIOS BÁSICOS DA CHAMADA:
-Os candidatos devem possuir diploma de Doutor;
-Os candidatos devem ter vínculo permanente ou temporário em uma
instituição de ensino ou de pesquisa;
-Os candidatos devem ter artigos e outros trabalhos publicados na área de
Educação e afins, para o qual deverão anexar CV, ou indicar link de acesso
em repositório digital onde estes trabalhos se encontrarem disponíveis:
Lattes, ORCID, Researchgate, Academia.edu, Google Scholar, entre outras;
-Os candidatos podem se enquadrar em alguma das três linhas de pesquisa
do PPGEdu/UFMS: https://ppgedu.ufms.br/linhas-de-pesquisa/
O cadastro deverá ser feito na condição de ÁRBITRO/PEER REVIEWER,
marcando a opção: “Sim, eu gostaria de receber solicitações para avaliar
submissões
para
esta
revista”,
acessando
em:
https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/user/register.
PRAZO FINAL PARA SE CADASTRAR: Até o dia 30/04/2022.

Revista InterMeio
intermeio.faed@ufms.br
Versão impressa ISSN 1413-0963
Versão eletrônica e-ISSN 2674-9947
Qualis Capes 2019: B2
https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/index

REVISTA DEL PROGRAMA DE POSTGRADO EN EDUCACIÓN
UNIVERSIDAD FEDERAL DE MATO GROSSO DEL SUR
LLAMADA PARA REGISTRO DE ARBITROS
PROCESO 2022

La Revista InterMeio, Revista del Programa de Postgrado en Educación de la
Universidad Federal de Mato Grosso del Sur (PPGEdu/UFMS, abre llamada
para registro de nuevos árbitros – Proceso 2022. El objetivo de esta llamada
es fortalecer el cuerpo de árbitros de la Revista, al tiempo que abrimos paso
al proceso de internacionalización de la revista y circulación del conocimiento
con la invitación a investigadores y profesores brasileros y extranjeros.
Nuestra Revista está publicando en portugués, español, inglés y francés como
lenguas francas usadas en América y en otros continentes, además de estar
en transición para la metodología y gestión de textos en flujo continuo.

CRITERIOS BÁSICOS DE LA LLAMADA:
-Los candidatos deben poseer diploma de Doctor;
-Los candidatos deben tener vínculo permanente o temporal en una
institución de enseñanza o de investigación;
-Los candidatos deben tener artículos y otros trabajos publicados en el área
de Educación y/o áreas afines, para lo cual deberán anexar CV, o indicar link
de acceso a repositorio digital donde estos trabajos se encuentren
disponibles: Lattes, ORCID, Researchgate, Academia.edu, Google Scholar,
entre otras;
-Los candidatos pueden encuadrarse en alguna de las tres líneas de
investigación
del
PPGEdu/UFMS:
https://ppgedu.ufms.br/linhas-depesquisa/
El registro deberá ser realizado como ÁRBITRO/PEER REVIEWER, marcando
la opción: “Sim, eu gostaria de receber solicitações para avaliar submissões
para
esta
revista”,
accesando
en:
https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/user/register.
PLAZO FINAL PARA REGISTRO: Hasta el día 30/04/2022.

Revista InterMeio
intermeio.faed@ufms.br
Versão impressa ISSN 1413-0963
Versão eletrônica e-ISSN 2674-9947
Qualis Capes 2019: B2
https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/index

JOURNAL OF THE GRADUATE PROGRAM IN EDUCATION
FEDERAL UNIVERSITY OF SOUTH MATO GROSSO
CALL FOR PEER-REVIEWERS SUBMITTING
PROCESS 2022

The InterMeio, Journal of the Graduate Program in Education from the Federal
University of South Mato Grosso (PPGEdu/UFMS, calls for new peer-reviewers
- Process 2022. This call is aimed to fortify the team of peer-reviewers of the
journal, now that we are opening pass to the process of internationalization,
making knowledge spread itself with the invitation to Brazilian and foreign
researchers and teachers. Our journal is publishing in Portuguese, Spanish,
English, and French as lingua franca used in America and in other continents,
besides of being in transition to the methodology and management of texts
in continuous flux.

BASIC CRITERIA FOR SUBMITTING:
-Candidates must have a Doctor Degree.
-Candidates must have permanent or temporary filiation to an either teaching
or research institution.
-Candidates must have papers and other scientific works published on
Education or any other area related, for which they must attach a CV, or
indicate the accessing link to a digital repository, such as: Lattes, ORCID,
Researchgate, Academia.edu, Google Scholar, among others.
-Candidates can identify themselves in one of our three research lines:
https://ppgedu.ufms.br/linhas-de-pesquisa/
The submission must be done as PEER-REVIEWER, choosing the option: “Sim,
eu gostaria de receber solicitações para avaliar submissões para esta revista”,
by acessing in: https://periodicos.ufms.br/index.php/intm/user/register.
FINAL DEADLINE: Until 30/04/2022.
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