Regimento da Comissão Editorial da SBHE
Este regimento dispõe sobre a organização e o funcionamento da Comissão
Editorial da SBHE, conforme o disposto nos Capítulo VIII (artigos 36° e 37°) e
Capítulo X (artigo 43°), do estatuto da SBHE.
1) Estruturação e atribuições da Comissão de Coleções e Livros da SBHE:
a) A Comissão de Coleções e Livros, conforme o estatuto da entidade, será
composta por dois sócios (as) indicados pela Diretoria da SBHE e aprovados
em Assembleia Geral, com mandato de 04 anos, sem direito a recondução
seguida;
i) Em caso de desincompatibilização de um ou mais membros desta
comissão, antes do final do mandato conferido pela Assembleia Geral, a
Diretoria da SBHE poderá nomear novos membros para recompor a
comissão, que serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral
seguinte à indicação;
b) Conforme o estabelecido pelo estatuto da SBHE em relação à Diretoria da
entidade (Cap.5°, Art.29°), os membros da Comissão de Coleções e Livros
não receberão qualquer remuneração por essa atividade;
c) A função desta comissão será receber e a avaliar propostas de publicações
de livros avulsos e/ou referentes às coleções e séries em curso de
publicação pela SBHE, considerando, não somente o mérito acadêmico da
proposta submetida, mas também a aderência da proposta aos projetos
editoriais patrocinados pela entidade;
d) Em caso de aprovação das propostas no mérito acadêmico, a Diretoria da
SBHE deverá se pronunciar sobre a disponibilidade financeira para a
publicação. No caso de aprovação do projeto pela Diretoria, ficará a
Comissão de Coleções e Livros responsável pela gestão do processo
editorial, estabelecendo a mediação entre o (s) autor (es) responsável (eis)
e a editora designada;
2) Estruturação e atribuições da Comissão Editorial da RBHE:
a) A Comissão Editorial da RBHE, conforme o estatuto da entidade (Cap. VIII,
artigos 36° e 37°), será composta por cinco membros de reconhecida
capacidade acadêmica no campo da História da Educação, indicados pela
Diretoria da SBHE e aprovados em Assembleia Geral, com mandato de 04
anos, sem direito a recondução seguida;
i) Em caso de desincompatibilização de um ou mais membros desta
comissão, antes do final do mandato conferido pela Assembleia Geral, a
Diretoria da SBHE poderá nomear novos membros para recompor a
comissão, que serão submetidos à aprovação da Assembleia Geral
seguinte à indicação;
b) Conforme o estabelecido pelo estatuto da SBHE em relação à Diretoria da
entidade (Cap.5°, Art.29°), os membros da Comissão Editorial não
receberão qualquer remuneração por essa atividade;

c) A função desta comissão será gerenciar o processo de avaliação e, no caso
de aprovação, de publicação dos artigos, dossiês, resenhas e demais
documentos submetidos à RBHE;
d) A coordenação da Comissão Editorial será exercida por um Editor-Chefe,
indicado pela Diretoria da SBHE, entre os cinco membros aprovados pela
Assembleia Geral da SBHE;
e) Os outros membros da comissão serão designados como Editores
Associados e colaborarão com o Editor-Chefe na produção da RBHE,
considerando todas as demandas acadêmicas e administrativas que
compõem a rotina do periódico;
f) A Comissão Editorial contará com o apoio de duas instâncias para a
realização do seu trabalho: uma acadêmica, denominada de Conselho
Editorial e outra administrativa, denominada Secretaria;
i) O Conselho Editorial será composto por pesquisadores de reconhecida
competência em âmbito nacional e internacional, que terão como
responsabilidade exclusiva a avaliação acadêmica do periódico e,
eventualmente, de artigos submetidos;
(1) Os membros do Conselho Editorial serão indicados pela Comissão
Editorial da RBHE, atendendo as diferentes especialidades do campo
da História e da História da Educação, e serão nomeados pela
Diretoria, pelo período que esta considerar adequado.
ii) A Secretaria da RBHE será gerenciada por um (a) Secretário (a) de
Redação, que auxiliará o Editor-Chefe e os Editores de Associados em
todas as demandas inerentes à produção editorial do periódico;
(1) Além do Secretário de Redação, outros suportes técnicos podem ser
demandados pelo Editor-Chefe para garantir a qualidade do
periódico, considerando especialmente as demandas de indexação,
revisão, tradução e normalização;
g) A responsabilidade pelo financiamento da RBHE, considerando todas as
suas demandas editoriais, será da SBHE;
Os casos não previstos neste Regimento serão resolvidos pela Diretoria da SBHE.
O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua aprovação.
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