
REVISTA ENFERMAGEM INTEGRADA: RELATO DE
EXPERIÊNCIA DE EDITORAÇÃO DA REVISTA

Helisamara Mota Guedes GUEDES (UnilesteMG); Cíntia Mara Assis Fabian FABIAN (UnilesteMG);

Maione Louzadas PÃES (UnilesteMG)

Objetivo: O curso de enfermagem do Unileste teve como meta a criação de uma
Revista Científica, no segundo semestre de 2008. Este trabalho objetiva divulgar o
processo de editoração da Revista Enfermagem Integrada e sensibilizar os autores para
uma maior adesão ao processo de submissão da Revista.  Metodologia: Consiste em
uma divulgação eletrônica semestral, criada pelo Núcleo de Trabalho de Conclusão de
Curso da Enfermagem, de acesso gratuito e com a participação de 11 revisores
voluntários. Estes revisores são representantes de diversas Universidades sendo:
Unileste, UFV, UFMG e Sena-Aires. A revista foi lançada em dezembro de 2008 com
o seu primeiro volume e o segundo volume foi lançado em julho de 2009. Resultados:
A revista divulgou o seu primeiro volume no mês de dezembro de 2008. Para o
lançamento do segundo volume foram encaminhados para os revisores 32 artigos.
Destes 6 foram reprovados, 4 não foram corrigidos pelos revisores, 10 foram
encaminhados para os autores com o parecer da revista e não foram devolvido com as
correções. O segundo volume conta com 12 artigos publicados. Um ponto dificultador
foi a demora de alguns revisores em devolver as correções devido as inúmeras
atribuições profissionais.  Conclusão: Espera-se uma maior adesão ao processo de
submissão da revista com cumprimento dos prazos e normas estabelecidos. Através
desta iniciativa a comunidade tem acesso aos resultados das pesquisas feitas
principalmente na região do Vale do Aço e desta forma é possivel desenvolver ações
que contribuem para a realidade.
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