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NORMA INTERNA 03 
 

1. CONSELHO EDITORIAL 

O Conselho Editorial é um órgão normativo e consultivo da Fundação Plural e tem a 
função de regulamentar, referendar e qualificar a publicação de livros, revistas e outros 
materiais correlatos. 

 

2. FORMAÇÃO DO CONSELHO 

O Conselho Editorial será constituído por 7 (sete) Conselheiros, indicados e 
nomeados em portaria pelo Presidente da Fundação; 1 (um) Mediador; e um número não-
definido de Consultores. Esse número poderá variar a depender do volume de publicações de 
determinada área de conhecimento. 

            Os Conselheiros deverão ser representantes das seguintes áreas de: (2) Ciências 
Humanas ou Educacionais, (2) Ciências da Saúde ou Biológicas, (2) Ciências Exatas, 
Ciências Naturais ou Ciências da Terra e (1) Ciências Sociais. 

Caberá ao Mediador planejar, implantar e desenvolver o processo de comunicação 
institucional da organização como recurso estratégico de sua interação com diferentes 
organizações, a fim de estabelecer convênios e intercâmbios. 

            Os Conselheiros deverão possuir a titulação de doutor ou reconhecida experiência na 
área de publicação científica; ser pessoa de destaque em sua área de atuação profissional, 
de reconhecido mérito profissional, científico ou acadêmico, prestígio junto aos seus pares e 
respeitado pela comunidade nacional ou internacional. 

            Os Consultores também devem atender às mesmas qualificações dos Conselheiros, 
no entanto, serão convocados em condições especiais e para trabalhos específicos. 

 

3. REGULAMENTAÇÃO DO CONSELHO 

Os membros (Conselheiros) do Conselho Editorial terão mandato de 03 (três) anos, 
sendo permitida a recondução, em período concomitante com o dos demais Conselhos da 
Fundação. 

            Os Conselheiros deverão ter disponibilidade para apreciação dos materiais 
apresentados pela Fundação e para participar de reuniões periódicas (presenciais ou virtuais) 
para tomar decisões pertinentes ao Conselho Editorial. 

            Os membros do Conselho Editorial terão seus nomes e cargos publicados nos livros 
que forem submetidos ao parecer do Conselho Editorial. 

            As deliberações do Conselho Editorial serão tomadas por maioria simples. 

            De cada reunião será lavrada uma ata que, se aprovada, será assinada pelo 
Presidente do Conselho Executivo da Fundação e por todos os conselheiros presentes à sua 
leitura. 
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4. FUNÇÕES DO CONSELHO EDITORIAL 

Compete ao Conselho Editorial: 

a) apreciar e emitir os pareceres, quando necessário, sobre os trabalhos a ele 
encaminhados; 

b) propor a aquisição de títulos, nacionais e internacionais, pela Fundação;  

c) indicar especialistas para Consultores, quando por solicitação do Presidente do 
Conselho Executivo; 

d) atender, quando solicitado, à convocação do Presidente do Conselho Executivo 
para reuniões; 

e) estabelecer os critérios de excelência e os padrões de qualidade da publicação; 

f) solicitar revisão do trabalho ao autor, estabelecendo prazos; 

g) apreciar o mérito dos materiais submetidos para publicação recomendando ou 
rejeitando cada proposta conforme os critérios adotados pela Fundação. 

 

5. ATRIBUIÇÕES DOS CONSELHEIROS 

Compete aos membros do Conselho Editorial: 

a) comparecer às reuniões e participar dos trabalhos do Conselho Editorial; 

b) votar nas deliberações sobre pareceres e sobre as demais matérias da 
competência do Conselho Editorial; 

c) emitir parecer fundamentado sobre trabalhos que deve relatar; 

d) solicitar, quando julgar conveniente, a designação de especialista para apreciação 
do trabalho que deve relatar; 

 

6. CONSULTORES 

Os Consultores serão profissionais de reconhecida experiência nas diversas áreas do 
saber relacionadas ao escopo da Fundação Plural.  

           O Consultor terá por função auxiliar o Conselho Editorial na definição dos textos a 
serem publicados pela Fundação Plural. 

            O Consultor deverá ser convidado pelo próprio conselho ou pelo Presidente do 
Conselho Executivo.  

            O Consultor terá seu nome e cargo publicados nos livros que obtiverem seu parecer. 
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7. DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS  
 

Esta Norma Interna entra em vigor após a homologação do Ministério Público do 
Estado de São Paulo.“ 

 


