
XIII ESCOLA DE VERÃO EM EDUCAÇÃO QUÍMICA (EVEQUIM) E XI 

ENCONTRO ESTADUAL DE QUÍMICA (ENESQUIM). 

 

NOTA DE ESCLARECIMENTO SOBRE AVALIAÇÃO DE TRABALHOS 

COMPLETOS E LISTA DE ARTIGOS INDICADOS PARA PUBLICAÇÃO NA 

REDEQUIM 

 

Prezados participantes na XIII EVEQUIM e XI ENESQUIM, agradecemos pela participação 

em nosso evento. Ressaltamos a importância da sua presença nas atividades. Esperamos ter 

contribuído para novos olhares sobre o ensino e aprendizagem da Química. 

Em relação aos trabalhos completos aprovados e publicados, e a indicação para publicação na 

Revista Debates em Ensino de Química (REDEQUIM), cabe esclarecer o seguinte: 

 

 Os trabalhos foram avaliados a cegas. Todo o processo de avaliação foi realizado sem 

que os membros da comissão científica soubessem a autoria do trabalho; 

 

 Os casos de divergência para aceitar ou não, o trabalho para apresentação e publicação 

no evento, foram resolvidos enviando o trabalho a um terceiro parecerista; 

 

 O envio do trabalho para um terceiro parecerista ocorreu apenas para publicação no 

evento; 

 

 Para os trabalhos indicados para publicação na REDEQUIM, levou-se em 

consideração, a indicação positiva dos dois pareceristas. Ou seja, o evento está 

indicando para publicação aqueles trabalhos que foram indicados para revista pelos 

dois pareceristas; 

 

 Para os casos de indicação positiva por um parecerista e negativa pelo outro, 

sugerimos que o trabalho seja melhorado e enviado para REDEQUIM de forma 

independente, ou até mesmo para outro Periódico; 

 

 



 Nossa comissão científica foi composta por dezenas de profissionais de várias IES do 

País, ressaltamos a importância desse trabalho para qualificar cada vez mais nossa 

produção científica; 

 

 Por fim, cabe esclarecer aos autores que tiveram seus artigos indicados para 

publicação pelos dois pareceristas, o seguinte:  

 

 O seu trabalho passará por uma nova avaliação da REDEQUIM. Estamos 

indicando seu trabalho para a revista, porém, é a REDEQUIM através de seus 

avaliadores, que definirá se o trabalho será publicado ou não. 

 

 Atentem-se a necessidade de melhorar os trabalhos. É necessário colocar os textos no 

template da Revista. Vocês receberão um e-mail da REDEQUIM para orientação dos 

procedimentos.  

 

 A comissão organizadora do evento, ficou responsável por enviar as informações 

sobre os trabalhos indicados. A lista de artigos encontra-se abaixo. Esclarecemos que a 

responsabilidade pelo envio da versão melhorada e atualizada dos artigos é dos 

senhores/as. Fiquem atentos aos e-mails, pois a REDEQUIM irá entrar em contato. 

 

 A nossa sugestão é que vocês tenham até 15/07/2019 para submeter o artigo a 

REVISTA. 

 

Abaixo segue a lista dos artigos indicados para publicação na REDEQUIM pelos dois 

pareceristas: 

 

 

1. Percentual de Evasão, Conclusão e Formação no Prazo Regular na Licenciatura em 

Química da Universidade Federal de Sergipe/Campus Professor Alberto Carvalho – João 

Paulo Mendonça Lima e Nirly Araujo dos Reis; 

 

2. Análise argumentativa de estudantes na perspectiva Toulmiana a partir de contribuições 

de um material com abordagem CTS – Alícia Rodrigues dos Reis e Erivanildo Lopes da 

Silva; 



 

3. Contribuições do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) na 

Formação de Acadêmicos de Química Licenciatura da UFS – Janisson C. Nascimento e 

Gisleine Souza da S. Oliveira;  

 

4. O Desafio de Concretizar a Inclusão de Estudantes com Necessidades Educacionais 

Especiais no Ensino Escolar – Lenir Basso Zanon e Lauren Slongo Braida;  

 

5. Termos-sinais de Química Orgânica em Língua Brasileira de Sinais: Monitoramento 

interventivo na produção de sinais de funções oxigenadas – John Walace Silva Andrade, 

Edivaldo da Silva Costa e Erivanildo Lopes da Silva;  

 

6. Estudo de caso sobre o ensino-aprendizagem de química mediado em língua brasileira de 

sinais – Brenda Santos Silva e Edivaldo da Silva Costa; 

 

7. Um olhar sobre a abordagem CTS em trabalhos de relato de sala de aula – Maria Danielly 

Lima Santos e Erivanildo Lopes da Silva; 

 

8. Inseticidas e seu uso: Contribuições do tema gerador para aplicação de metodologia ativa 

no Ensino de Química – Joyce Costa de Oliveira, Ana Angélica dos Santos Faro e Laís 

Thainá dos Santos; 

 

 


