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Declaração ética e de boas práticas de 
REEC 

Revista Electrónica de Enseñanza de las Ciencias (REEC) adopta como 
referência o código de conduta que estabeleceu o Commitee on Publication 
Ethics (COPE) (Principles of Transparency and Best Practice in Scholarly 
Publishing). 

Princípios de Transparência e Boas Práticas na publicação 
académica 

Princípios de Transparência 

1. O processo de revisão: O conteúdo da revista está claramente 
assinalado como revisado por pares. A revisão por pares define-se como a 
obtenção de asesoramiento sobre manuscritos individuais de evaluadores 
experientes no campo e que não fazem parte da equipa editorial da 
revista. Este processo, bem como as políticas relacionadas com os 
procedimentos de avaliação por pares estão claramente descritos no lugar 
site da revista. 

2. Equipa editorial: A revista tem comité editorial e conselho editorial, 
cujos membros são reconhecidos experientes nas matérias incluídas no 
alcance da revista. Os nomes completos e afiliaciones dos editores 
aparecem no lugar site da revista. 

3. Informação de contacto da equipa editorial: A revista proporciona os 
nomes completos e afiliaciones dos editores em seu site, bem como 
informação de contacto da equipa editorial. 

4. Gastos dos autores: Não há cargos ao longo do processo de 
publicação de manuscritos em REEC, tal como se expressa claramente 
num lugar visível de seu site. Deste modo os autores potenciais estão 
previamente informados dantes de apresentar seus manuscritos para sua 
avaliação ou de prepará-los para sua apresentação. 

5. Direitos de autor: Os direitos de autor e a informação de concessão 
de licença de publicação estão claramente descritos no site da revista, 
onde se indica a concessão de licenças para todos os artigos publicados. 

6. Processo de identificação e de fazer frente às alegações de má 
conduta de investigação: Os editores tomam as medidas razoáveis para 
detectar e prevenir a publicação de trabalhos onde se produziu má prática 
de investigação, incluindo o plagio, a manipulação da citación, e a 
falsificação/ fabricação de dados, entre outros. Em nenhum caso a revista 
ou seus editores alentam ou permitem que tenham lugar más práticas. No 
caso de que um editor de REEC seja consciente de qualquer acusação de 
má prática a investigação relativa a um artigo publicado seguirão as 
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directrizes para tratar alegações de COPE. 

7. Propriedade e gestão: Informação sobre a propriedade e/ ou gestão 
da revista estão claramente indicada em seu site. Os editores não usam 
nomes da organização ou da revista que possam induzir a erro aos 
possíveis autores e editores sobre a natureza do proprietário da revista. 

8. Sitio site: O site de REEC, incluído seu texto, demonstra que se teve 
cuidado em assegurar altos estándares éticos e profissionais. Não contém 
informação enganosa, incluindo qualquer tentativa de imitar o site de 
outra revista ou editora. 

9. Nome da revista: O nome é único e não se confunde facilmente com 
outra revista nem poderia induzir a erro aos possíveis autores e leitores 
sobre sua origem ou o associar com outras revistas. 

10. Conflitos de interesse: REEC tem políticas claramente estabelecidas 
sobre o manejo dos possíveis conflitos de interesse de editores, autores e 
revisores. 

11. Acesso: A revista e seus artigos individuais estão disponíveis em 
acesso aberto para qualquer leitor. 

12. Fontes de rendimentos: A revista recebe apoio económico de 
Educación Editora. 

13. Publicidade: A revista não tem publicidade. 

14. Calendário de publicação: REEC publica três números anuais, tal 
como está indicado em seu site. 

15. Archivado: Tal como está indicado em seu site, terá ao menos uma 
cópia de segurança electrónica e preservar-se-á o acesso ao conteúdo de 
REEC no site de Educación Editora, para o caso de que a revista deixasse 
de se publicar. 

16. Marketing directo: Qualquer actividade de marketing directo, 
incluindo a solicitação de manuscritos que se realizam em nome da 
revista, será adequada, bem orientada e discreta. 


