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Introdução: O desenvolvimento sistêmico dos mecanismos de comunicação
acadêmica, de mídias eletrônicas, de pesquisas científicas e de ensino à distância
passaram a configurar um sítio potencial para o enriquecimento do conhecimento e do
saber intelectual e científico. Assim, iniciativas editoriais como a Revista Engenharia
de Interesse Social (REIS) contribui para o desenvolvimento humano por meio da
difusão do saber. Tal difusão é auxiliada pelo advento da internet, que se situa como
um dos maiores meios de divulgação atualmente, tornando-se fundamental a sua
utilização para o acesso em massa. Objetivo: O objetivo deste trabalho é consolidar a
difusão das ações de ensino, pesquisa e extensão de professores e estudantes de
engenharia, em atendimento às perspectivas da interdisciplinaridade e da
multidisciplinaridade, para análise crítica da função social das engenharias por meio da
publicação da Revista Engenharia de Interesse Social no SEER. Metodologia:
-Configuração da plataforma eletrônica para gestão e publicação da revista por meio
do cadastro da Equipe – contatos, editores, Conselho Editorial e Comitê de
Avaliadores -, da definição das Políticas da Revista – foco e escopo, políticas de seção,
processo de Avaliação pelos Pares, indexadores, fluxo do processo editorial -, e da
publicação das condições para Submissões de trabalhos – submissões online, diretrizes
para autores, declaração de direito autoral.
-Capacitação técnico administrativo da FaEnge para consolidação da plataforma e para
a coordenação editorial;
-Planejar e programar a chamada de trabalhos para as edições;
-Avaliar o material recebido; 
 Resultados: A revista teve sua 1ª edição publicada ao termino do ano de 2015.
Apresentou um atraso de aproximadamente 3 meses do previsto no projeto submetido
ao Edital PAEX 2015 que foi atribuído ao retardo das respostas de todos os
colaboradores atuantes nesse processo, desde os autores dos textos por relutarem em
dispender tempo e dedicação no desenvolvimento de textos para serem publicados
numa Revista ainda inexistente e de repercussão nula no meio acadêmico, até os
avaliadores que, pelo mesmo motivo, não responderam às atividades programadas a
tempo de se obter seus pareceres.
O objetivo de tornar a revista domínio público para estudantes, professores e demais
membros da sociedade civil que expressem seu interesse nas questões tratados nos
artigos publicados, está sendo atendido a medida em que as próximas edições vão
surgindo. Pode-se indicar 36 autores, 43 avaliadores e 8 membros do Conselho
Editorial como o público diretamente implicado com a elaboração e desenvolvimento
da REIS. 
A estimativa para o público-alvo atingido é de 1.200 estudantes e 90 professores que
constituem a comunidade acadêmica da referida instituição em que foi lançada a
edição.
 Conclusão: O processo de desenvolvimento e estruturação de uma revista eletrônica
de caráter multidisciplinar na Faculdade de Engenharia da UEMG em João Monlevade
(MG) configurou-se um grande desafio para seus editores. E o mérito, enriquecimento
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intelectual e profissional da experiência de criação, devem ser atribuídos às
articulações pessoais e institucionais.
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