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A Revista Eletrônica Científica da Uergs (RevUergs), uma publicação interdisciplinar

editada pela Universidade, completa 7 anos de existência em 2022. Em comemoração,

haverá uma edição especial que será destinada à publicação de artigos nas áreas de

Ciências Exatas e Engenharias e Ciências Humanas. O prazo máximo para submissão é

31 de julho.

No momento da submissão, o(a) autor(a) deve enviar uma carta de apresentação para

explanar sucintamente a relevância do trabalho, contendo declaração de que o artigo não

foi publicado ou submetido a outro periódico. Nesta carta, os(as) autores(as) podem

sugerir 5 avaliadores(as) potenciais, com sua filiação e e-mail para contato. O formato do

trabalho deve seguir o modelo disponível no site.

A RevUergs tem por finalidade publicar trabalhos que abordem temas relevantes nas

áreas de humanas e artes, exatas e engenharias e vida e meio ambiente, tendo caráter

interdisciplinar e/ou multidisciplinar, de forma a contribuir para o desenvolvimento da

ciência e da extensão no Brasil e no exterior.

Recentemente, a revista eletrônica da UERGS foi indexada às bases internacionais

Directory of Open Access Journals (DOAJ), um diretório de revistas eletrônicas de acesso

aberto, mantido pela Lund University Libraries, na Suécia, e Red Iberoamericana de

Innovación y Conocimiento Científico (REDIB), uma plataforma de agregação de

conteúdos científicos e acadêmicos em formato eletrônico produzidos por países

Ibero-Americanos, além da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível

Superior (CAPES)

A Revista não cobra taxas para submissão e/ou processamento de artigos ou para acesso

ao seu conteúdo.
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