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RESUMO

A publicação da Revista Engenharia de Interesse Social (REIS) pela Faculdade de Engenharia de João Monlevade (FaEnge), se enquadra nas ações de democratização do

conhecimento acadêmico e visa atender às perspectivas multi e interdisciplinar dos estudos de Engenharia para enriquecer o desenvolvimento intelectual e profissional de

estudantes, professores e demais estudiosos dos temas tratados. O Projeto desta Revista objetiva o exercício de compartilhar saberes e conhecimentos por meio de sua

publicação eletrônica  e ratificar a função social das Engenharias. Para tanto, adotou-se uma metodologia para a elaboração, a editoração e a publicação da REIS que requer a

configuração da plataforma eletrônica de hospedagem do periódico - Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) -, seguidas do enriquecimento da equipe de

colaboradores - gestores, avaliadores e editores, do aprimoramento dos critérios de pesquisa para identificar e selecionar material bibliográfico acadêmico e científico

relacionados ao campo de estudos das engenharias e suas interfaces com os demais campos do conhecimento e, por fim, do aprimoramento dos mecanismos de coleta e análise

de textos científicos e ensaios que abordem a relação de seus conteúdos específicos. O cumprimento da etapa inicial resultou na estruturação básica da plataforma do SEER

onde já é possível acessar a edição piloto da REIS publicada em Junho de 2016 por meio do endereço http://www.uemg.br /openjournal/index.php/faengeteste/index. O

aprimoramento da equipe da Revista vem ocorrendo de maneira contínua, com destaque para atuação de estudantes voluntários que configura a representação estudantil. Os

procedimentos e critérios para submissão e avaliação foram revisados e reformulados pelos editores da Revista para atender aos critérios de um periódico de alta qualificação. Os

resultados esperados são a publicação de mais dois números da REIS nos próximos seis meses compostos por sete artigos e um Editorial em cada edição.
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