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POLÍTICAS 
 
• Foco do Periódico 

A Revista Científica Amazônia, Vida e Conhecimento é uma publicação científica 
interdisciplinar da Faculdade La Salle Manaus (AM), Brasil, que se propõe divulgar a 
produção científica de qualidade e de relevância social desenvolvida por acadêmicos dos 
cursos de graduação e pós-graduação, professores e pesquisadores de diferentes 
Instituições de ensino e pesquisa, nacionais e internacionais, sob a forma de artigos, 
revisões, resenhas, resumos e notas científicas, com o objetivo de promover o progresso 
da ciência e da tecnologia, propiciando um diálogo entre os diferentes campos da 
educação profissional. São particularmente benvindas as contribuições que realizam 
interface com a tríade Amazônia, Vida e Conhecimento. 

 
• Regulamento para a publicação 

Os textos submetidos à revista são avaliados por membros do Conselho Editorial 
e por dois pareceristas ad hoc, através do Sistema de Apreciação Sigilosa por Pares. Os 
avaliadores seguirão os critérios estabelecidos nas diretrizes de avaliação da revista e 
dispõem de autoridade plena para decidir pela publicação. No caso de aceite com 
reservas, a publicação estará condicionada à alteração do texto com relação aos 
comentários recebidos pelos avaliadores. Independentemente da decisão sobre 
publicação a equipe editorial enviará ao autor retorno sobre avaliação de seu texto.   

Os artigos que necessitam correções são encaminhados aos autores para revisão. 
A versão corrigida deve ser encaminhada ao Editor no prazo de quinze dias (15 dias). 
Uma carta de encaminhamento deve detalhar as correções efetuadas.  Nessa carta, 
recomendações não incorporadas ao texto devem ser explicadas. 

 
 
 



• Periodicidade 

A Revista Científica Amazônia, Vida e Conhecimento é de periodicidade 
semestral e aceita artigos em fluxo contínuo, exclusivamente pelo e-mail indicado na 
Revista, nos idiomas português, inglês e espanhol. 

 
• Política de acesso 

A revista parte do princípio de que disponibilizar gratuitamente o conhecimento 
científico ao público proporciona a democratização do mesmo, o enriquecimento 
cultural e desenvolvimento científico e tecnológico. Por isso adota a política de acesso 
livre ao seu conteúdo. 
 


