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Chamada permanente para cadastro de novos pareceristas Ad hoc da EdUFMT 

 

A Editora da Universidade Federal de Mato Grosso (EdUFMT) informa que se 

encontra aberto o cadastro para pesquisadores interessados em atuar como pareceristas Ad 

hoc, cuja função será auxiliar na avaliação dos manuscritos submetidos aos editais de 

publicação da unidade institucional. Para a seleção dos membros que comporão o quadro 

de pareceristas da EdUFMT, serão considerados a titularidade (doutorado em qualquer 

área do conhecimento) e o vínculo institucional. 

As áreas do conhecimento abrangidas pelas publicações da Editora são estas:  

 

1. Ciências Exatas e da Terra 

2. Ciências Biológicas 

3. Engenharias 

4. Ciências da Saúde 

5. Ciências Agrárias 

6. Ciências Sociais Aplicadas 

7. Ciências Humanas 

8. Linguística, Letras e Artes 

9. Outros 

 

Os candidatos interessados / as candidatas interessadas deverão enviar um e-mail, 

a partir de 24/08, para o endereço edufmt@hotmail.com, indicando como assunto da 

mensagem “Cadastro de Parecerista Ad hoc.” Em seguida, registrarão as seguintes 

informações: 

Nome completo; 

Endereço de e-mail para contato; 

Áreas de interesse/pesquisa; 

Link do currículo lattes 
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As candidaturas serão avaliadas pela Equipe da EdUFMT que, em caso de 

aprovação, enviará ao candidato um e-mail de confirmação e informações referente às 

avaliações. 

Aos / Às pareceristas serão encaminhados certificados imediatamente após a 

conclusão de cada parecer, atestando sua participação como membro do corpo de 

pareceristas Ad hoc da EdUFMT, com carga horária de 60 horas. Além disso, terão o 

direito de escolher 5 (cinco) títulos de livros do catálogo da Editora. 

A chamada em tela constitui fluxo contínuo, e todos os pedidos serão analisados e 

respondidos pela Equipe em até 15 dias. 

Os / As pareceristas que forem cadastrados/as e tiverem bom desempenho na 

avaliação dos manuscritos passarão a fazer parte do quadro de pareceristas da EdUFMT 

no ano de 2022. Aqueles / Aquelas que não responderem às solicitações dessa avaliação 

serão desligados / desligadas da equipe.  Enfim, os / as pareceristas que não tiverem 

interesse em continuar na função poderão solicitar seu desligamento via e-mail. 

 

 

 

 

Cuiabá/MT, 09 de agosto de 2021. 

 

 

Ana Claudia Pereira Rubio 

Coordenadora Pro tempore da EdUFMT 

Presidente do Conselho Editorial - EdUFMT 

 

http://www.edufmt.com.brouedufmt@hotmail.com/
http://www.edufmt.com.brouedufmt@hotmail.com/
http://www.edufmt.com.brouedufmt@hotmail.com/
http://www.edufmt.com.brouedufmt@hotmail.com/
http://www.edufmt.com.brouedufmt@hotmail.com/
http://www.edufmt.com.brouedufmt@hotmail.com/

