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MENSAGEM DA COMISSÃO EDITORIAL

É com muita satisfação e entusiasmo que apresentamos o Primeiro Plano Editorial da Revista da CGU, o qual 
estabelece o planejamento para o biênio 2021-2022.

Balizado pelo compromisso de excelência definido no Planejamento Estratégico 2020-2023 da CGU e 
pelo tripé “pesquisa – conhecimento – inovação”, constante do Plano Anticorrupção 2020-2025, o plano 
editorial representa o empenho pela melhoria permanente do periódico e do processo de seleção de 
trabalhos para publicação. Visa ao fortalecimento do papel da Revista da CGU como veículo de difusão da 
pesquisa científica e como fonte de estímulo para que pesquisadores e servidores, em especial deste próprio 
órgão, acessem e desenvolvam pesquisas de alto nível sobre temas ligados às áreas de atuação da CGU. 

O plano Editorial contém as prioridades da gestão da Revista e foi estruturado para ser atualizado no início 
de cada ano. Sua publicação ocorrerá no site da Revista da CGU até o final do primeiro trimestre e detalhará 
o planejamento do ano corrente e do ano subsequente, incluindo um balanço das metas alcançadas.

No presente plano, apresentamos o contexto histórico da Revista, as temáticas dos dossiês especiais, as 
medidas que visam ao aperfeiçoamento do fluxo editorial e as metas para este biênio com os respectivos 
prazos e responsáveis 

Boa leitura.

Daniel Matos Caldeira
Editor-Chefe

Vitor Cesar Silva Xavier
Editor Adjunto

Danusa da Matta Duarte Fattori
Editora

Flávia Lemos Sampaio Xavier
Editora

Flávio Rezende Dematté
Editor

George Moura Colares
Editor Especial

Marcus Vinicius de Azevedo Braga
Editor Especial 
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APRESENTAÇÃO

A Revista da CGU é um periódico científico voltado à difusão e à promoção do conhecimento 
e da pesquisa nos seguintes temas: accountability e políticas anticorrupção; controle interno e 
auditoria pública; governança e riscos; correição e responsabilização administrativa; transparência 

e controle social; integridade e ética pública; ouvidoria e participação social na melhoria da gestão e da 
prestação dos serviços públicos; e prevenção e combate à corrupção. Publica também trabalhos científicos 
sobre metodologia de pesquisa aplicada aos referidos temas.

A Revista segue as práticas de ética de publicações acadêmicas do Committee on Publication Ethics (COPE) e 
permite acesso on-line irrestrito e livre de quaisquer ônus para o leitor a todo o conteúdo publicado (licença 
Creative Commons CC-BY), o que maximiza a disseminação dos materiais licenciados e, consequentemente, 
o seu uso. 

A Revista adere às normas e às melhores práticas para proteção dos dados pessoais de seus leitores e autores. 
Esses dados são utilizados exclusivamente para os fins do processo editorial e para o envio de notificações 
sobre chamados, notícias e lançamento de novas edições, bem como para a coleta de informações para 
avaliação da qualidade desta publicação, não sendo disponibilizados para outras finalidades ou a terceiros.

A Revista (ISSN 2595-668X) é publicada pela Controladoria-Geral da União (CGU) e enquadra-se como 
um periódico genuíno da área de Administração Pública e de Empresas, Contabilidade e Turismo, conforme 
referência da Capes/MEC.

Atualmente encontra-se registrada no acervo das seguintes bases, repositório e indexadores: Scientific 
Periodicals Electronic Library - Spell, Red Iberoamericana de Innovación y Conocimiento Científico - REDIB, 
Rede Virtual de Bibliotecas - RVBI, PKP Index, Google Scholar, Crossref e Base do Conhecimento da CGU.

No quadriênio 2013-2016, a Revista foi classificada no estrato B4. No biênio 2021-2022, a Revista visa a  
aumentar seu fator de impacto, tendo como meta atender aos critérios para classificação no estrato B1 da 
Qualis, adotados na última avaliação de periódicos da Capes/MEC. 

Para tanto, busca continuar avançando na elevação da quantidade de citações e de submissões recebidas, 
sobretudo na quantidade de submissões recebidas de autores estrangeiros e originalmente escritos em 
inglês ou espanhol, o que contribuirá para  seu processo de internacionalização. 
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CONTEXTO HISTÓRICO

A Revista da CGU veio a público pela primeira vez em dezembro de 2006, no contexto do debate e do 
aprofundamento das discussões que marcaram a celebração do dia 9 de dezembro, o Dia Internacional 
contra a Corrupção. 

De 2006 até 2011, a Revista esteve vinculada à Secretaria de Prevenção da Corrupção e Informações 
Estratégicas (SPCI), antiga denominação da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC), 
e estava sob a responsabilidade da Diretoria de Transparência e Prevenção da Corrupção.

Nessa fase, a Revista tinha como finalidade divulgar trabalhos desenvolvidos por servidores da CGU e 
eventuais colaboradores. Seu objetivo era incentivar a análise e a discussão de questões relacionadas 
às atividades da CGU, suscitar o debate sobre temas ligados à luta contra a corrupção, além de dar 
maior visibilidade à atuação do órgão. Nesse período, a Revista não era indexada em bases de dados, 
concentrando-se exclusivamente em trabalhos de natureza técnico-profissionais. 

Após um interregno entre 2012 e 2014, período em que não houve publicações, a Revista voltou a ser 
publicada, passando a ser vinculada à Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional (DIPLAD), 
atual Diretoria de Governança (DIGOV), da Secretaria-Executiva. Nesse período, a Revista passou a ser 
aberta a todos os interessados em submeter artigos, adotou o software do processo editorial OJS (Open 
Journal System) e instituiu um Conselho de Política Editorial e um Corpo Editorial Científico.

Em 2017, a Revista alterou sua linha editorial para um perfil técnico-científico e iniciou um processo de 
credenciamento em bases de dados indexadoras. Nesse período, esteve vinculada à Corregedoria-Geral 
da União.

Desde o final de 2019, a Revista vem passando por um intenso processo de fortalecimento e de 
aprimoramento de sua gestão e do processo editorial. Entre as ações adotadas, destaca-se a adesão aos 
padrões e às recomendações internacionais sobre ética e melhores práticas relacionadas ao processo 
editorial científico e registro no repositório da Crossref com a atribuição do DOI (Digital Object Identifier) a 
todos os artigos publicados.

Em 2020, a Revista foi incubada pela Coordenação-Geral de Inovação na Prevenção da Corrupção 
(CGINOVA) da Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção (STPC) em um projeto de 
reformulação de sua estrutura de governança. Nesse período, a Revista passou a contar com conteúdo 
trilíngue (português, inglês e espanhol), atualizou o software da gestão do processo editorial para a versão 
Open Journal System (OJS 3.2.1.2), aperfeiçoou as configurações de segurança para cadastramento de 
usuários com a implementação de reCAPTCHA e e-mail de confirmação e alterou a URL principal do Portal 
da Revista para revista.cgu.gov.br, no lugar do anterior ojs.cgu.gov.br.

Destaca-se ainda que a Revista, em dezembro de 2020, aderiu à base de indexação Spell, disponibilizada 
pela Associação Nacional de Pós-Graduação e Pesquisa em Administração – ANPAD.

O ano de 2021 marca novamente a vinculação da Revista à Secretaria-Executiva, especificamente no 
âmbito da Coordenação-Geral de Integração e Desenvolvimento Institucional da Diretoria de Governança 
(DIGOV).

http://revista.cgu.gov.br
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O quadro a seguir sumariza a linha do tempo da Revista da CGU, destacando suas fases, vinculações e o 
Editor-Chefe de cada fase:

PERÍODO FASE VINCULAÇÃO EDITOR-CHEFE

2006 - 2011 Não acadêmica SPCI Não havia o papel de Editor-Chefe

2012 - 2014 Período Inativo (sem publciações)

2015 - 2017 Retomada SE / DIPLAD Giovanni Pacelli

2017 - 2019 Indexação CRG Vítor Xavier

2020 Incubação STPC Temístocles Murilo

2021 Consolidação SE / DIGOV Daniel Caldeira

A Revista encerrou o ano de 2020 com a marca de 22 edições, com um total de 141 artigos publicados, 
conforme apresentado a seguir.

EDIÇÃO ARTIGOS EDIÇÃO ARTIGOS

V.1 n. 1 (2006) 8 v. 8 n. 12 (2016) 5

v. 2 n. 2 (2007) 5 v. 8 n. 13 (2016) 5

v. 2 n. 3 (2007) 6 v. 9 n. 14 (2017) 5

v. 3 n. 4 (2008) 5 v. 9 n. 15 (2017) 5

v. 3 n. 5 (2008) 7 v. 10 n. 16 (2018) 6

v. 4 n. 6 (2009) 7 v. 10 n. 17 (2018) 6

v. 4 n. 7 (2009) 7 v. 11 n. 18 (2019) 6

v. 5 n. 8 (2010) 7 v. 11 n. 19 (2019) 6

v. 6 n. 9 (2011) 7 v. 11 n. 20 (2019) 9

v. 6 (2011) – Edição Especial 27 v. 12 n. 21 (2020) 7

v. 7 n. 10 (2015) 5 v. 12 n. 22 (2020) 12

TOTAL 1 69 TOTAL 2 72

TOTAL GERAL = 1 + 2 141

Esse período encerra-se com um crescente número de citações. Considerando o Fator de impacto H5 
(Google Scholar), a Revista alcançou 86 citações em 2020, o que representa mais que o dobro de citações 
de 2019. Com este número, foi atingida a marca de 202 citações entre 2016-2020.
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PLANO EDITORIAL 2021-2022

O Plano Editorial referente ao biênio 2021-2022 vem no curso da consolidação do periódico e das conquistas 
promovidas pelas gestões anteriores. Este plano busca convergência com as Boas Práticas de publicação 
científica da ANPAD, notadamente no tocante ao comprometimento futuro relacionado à melhoria do 
periódico e do processo de seleção de trabalhos para publicação.

A Revista é parte da gestão estratégica do conhecimento da CGU, e continuar avançando em sua melhoria 
é um imperativo. Nesse sentido, sua linha prioritária de ação passou a ser definida por três eixos: o eixo 
indutor em temas de fronteira do interesse da CGU, o eixo conector com a comunidade científica e o eixo 
inovador, que visa a fomentar a aplicação do conhecimento na prática administrativa.

A Revista tem periodicidade semestral, e o lançamento das edições deve ocorrer preferencialmente nas 
semanas comemorativas ao aniversário da CGU e ao Dia Internacional contra a Corrupção.

O dia 28 de maio marca a criação da CGU com a assinatura da Lei nº 10.683/2003, enquanto o dia 
9 de dezembro foi proclamado como o Dia Internacional contra a Corrupção por meio da Resolução 
58/4, adotada na Assembleia Geral das Nações Unidas do dia 31 de outubro de 2003. O lançamento da 
Revista, atrelado a essas datas, além de dar maior visibilidade para a edição, prestigia e fortalece as ações 
comemorativas da CGU de sensibilização da sociedade em relação à defesa do interesse público. 

Dessa forma, o biênio 2021-2022 será composto por 4 edições: a 23ª e a 24ª edições, respectivamente 
em maio e dezembro de 2021, e a 25ª e a 26ª edições, respectivamente em maio e dezembro de 2022.

Cada edição será composta por duas seções, uma seção geral e uma especial. A seção geral compreende 
aqueles artigos rotineiramente submetidos à Revista, enquanto a seção especial relaciona-se às chamadas 
para temas específicos de trabalhos.

No início de cada ano, o Plano Editorial será atualizado e 
publicado no site da Revista da CGU até o final do primeiro 
trimestre e detalhará o planejamento do ano corrente e do 
ano subsequente, incluindo um balanço das metas alcançadas. 

INDUTOR CONECTOR

INOVADOR

PLANO 
2021 - 2022

PLANO 
2022 - 2023

PLANO 
2023 - 2024
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TEMÁTICAS DOS DOSSIÊS ESPECIAIS

Como estratégia editorial para o biênio 2021-2022, foi aperfeiçoada a bem sucedida priorização de dossiês 
especiais referentes a assuntos de fronteira do conhecimento. A partir deste ano, a divulgação dos temas 
que comporão os dossiês será realizada com antecedência por meio do plano editorial bienal, de modo a 
estimular a produção de trabalhos de maior densidade técnica sobre o tema selecionado. Dessa forma, além 
de contribuir para a publicação de melhores artigos, o plano potencializa a produção científica nesses temas, 
bem como o enriquecimento das discussões internas e estratégicas sobre as políticas públicas lideradas pela 
CGU.

A definição dos temas dos próximos dossiês se iniciou por meio de um processo de discussão interna, 
coordenado pela Alta Direção da CGU, em que cada uma das cinco Secretarias finalísticas indicou três 
temas (ou assuntos) de seu interesse, por ordem de prioridade. Esses temas foram debatidos no âmbito 
da Comissão Editorial que levou em consideração a abrangência, a integração entre as macrofunções da 
CGU, a relevância acadêmica e os eventuais ajustes necessários, como, por exemplo, recortes específicos, 
enquadramentos de foco, entre outros pontos de melhoria relacionados à lógica editorial.

Sequencialmente a proposta da Comissão Editorial foi encaminhada para ser analisada e aprovada pelo 
Comitê Gerencial do Planejamento Estratégico (CGPE) e pelo Comitê de Governança Interna (CGI), que 
é a instância máxima de governança da CGU.

A 23ª Edição, de maio de 2021, contará com o Dossiê Especial “Interfaces entre as Sanções Estatais”, 
coordenado cientificamente pela Prof.ª. Drª Raquel Lima Scalcon (FGV Direito SP). Esta edição também 
contará com os dois últimos artigos pertencentes ao Dossiê Especial "Controle Governamental, Prevenção 
e Combate à Corrupção", o qual é resultante do programa de pesquisa de mesmo nome promovido pela 
Superintendência da CGU no Estado de Minas Gerais em parceria com a Escola da AGU em Minas Gerais 
(EAGU/MG) e com a Escola da Assembleia Legislativa de Minas Gerais (ELE/ALMG). Os artigos desse dossiê 
vêm sendo publicados ao longo das duas últimas edições ; 21ª Edição (2 artigos) e 22ª Edição (2 artigos).

A 24ª Edição, de dezembro de 2021, contará com o Dossiê Especial “Perspectivas e Desafios da regulação 
na melhoria do Estado”, sendo fruto da parceria da Revista da CGU com a Sociedade Brasileira de 
Administração Pública (SBAP) e estará sob a coordenação dos editores convidados Prof. Dr. Leonardo 
Secchi (SBAP e UDESC) e Prof. Dr. Bruno Queiroz Cunha (Especialista em Políticas Públicas e Gestão 
Governamental do Ministério da Economia - licenciado).

Os temas de interesse do dossiê incluirão, em caráter exemplificativo, mas não exclusivo:

• 1. Governança regulatória: aspectos nacionais, subnacionais e perspectiva comparada;

• 2. Regulação e accountability;

• 3. Regulação e integridade; 

• 4. Regulação anticorrupção;

• 5. Regulação e controle social/ transparência;

• 6. Regulação e inovação;

• 7. Aspectos científico-tecnológicos da regulação;

• 8. Regulação baseada em evidências;
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• 9. Regulação e controle em momentos de crise: desafios, mudanças e novos paradigmas; e 

• 10. Regulação e a proteção de dados privados.

A 25ª Edição, de dezembro de 2022, contará com o Dossiê Especial “Lei de Acesso à Informação (LAI): 10 
anos de história” e abrangerá, de forma indicativa, os seguintes temas: 

• 1. Aspectos históricos e conceituas da transparência;

• 2. Medindo a transparência: indicadores e experiências;

• 3. Transparência e accountability;

• 4. Transparência e a participação social;

• 5. Transparência como política pública: prevenção e combate à corrupção, integridade e dados 
abertos;

• 6. A transparência como princípio de governo aberto;

• 7. Acesso à informação e privacidade: a implantação da LGPD no setor público;

• 8. Transparência e o lobby;

• 9. Compartilhamento de dados para melhoria de serviços e políticas públicas; e

• 10. Ética e transparência no uso de dados públicos.

A 26ª Edição, de dezembro de 2022, contará com o Dossiê Especial “Ciência de dados na Administração 
Pública: Desafios e Oportunidades para o Controle” e abrangerá, de forma indicativa, os seguintes temas: 

• 1. Ciência de dados e a avaliação de políticas públicas;

• 2. Ciência de dados no aprimoramento da gestão;

• 3. Ciência de dados aplicada à participação e ao controle social; 

• 4. Uso da tecnologia na atividade correcional; e 

• 5. Uso de Big Data, Data Mining e IA no combate à corrupção.

Os temas dos dossiês que comporão a 25ª e a 26ª Edições são indicativos, haja vista que ainda não foram 
escolhidos e convidados os editores especiais que farão a coordenação desses dossiês.
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FLUXO EDITORIAL

A concentração de todo o fluxo editorial em um único editor, como vinha ocorrendo até 2020, é uma 
sistemática de trabalho que funciona bem para uma quantidade não expressiva de artigos recebidos. Em 
2020, no entanto, a Revista da CGU passou a receber uma grande quantidade de artigos: foram recebidos 
59 artigos, número muito superior à média anual de 34 artigos. O aumento da quantidade de submissões 
de artigos à Revista da CGU evidenciou necessidades de ajustes no fluxo editorial, e um natural ajuste de 
divisão de tarefas e responsabilidades foi necessário para equilibrar a carga de trabalho entre os editores. 

A divisão de tarefas objetiva dar suporte para que a comissão editorial consiga processar com qualidade o 
aumento do fluxo de artigos. Além disso, tem o mérito de tornar possível acolher diferentes opiniões e 
pontos de vista, além de evitar sobrecarga dos envolvidos.

Na figura abaixo, o fluxo editorial é ajustado de acordo com as seções de cada edição. Nessa nova sistemática, 
cada seção da Revista tem o seu próprio editor.

Como regra, a Seção Artigos e a Seção Dossiê Especial têm, cada uma, um Editor Específico.

Para cada nova seção em uma edição, mais um editor específico poderá ser designado.

Para novos artigos que forem submetidos ao longo do ano para a Seção Artigos, a distribuição ocorrerá 
alternadamente entre os dois grupos. Assim, haverá equilíbrio de trabalho entre todos, evitando sobrecarga 
para qualquer dos membros do Corpo Editorial, além de possibilitar que todos conheçam integralmente o 
fluxo do processo editorial.

FLU
XO D

A SEÇÃO ARTIG
OS FLUXO DA SEÇÃO ARTIGOS
Daniel

Danuza
Flávia

George

Vitor
Flávio

Marcus
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METAS

Um total de 26 metas foram definidas e estão apresentadas com prazos e responsáveis, com exceção das 
metas 22, 23, 24, 25 e 26, que trazem somente a referência ao cargo do Editor-Chefe, haja vista que a 
vigência da atual comissão editorial vai até 6 de fevereiro de 2022.

Meta 01 • Aprovar Novos Formulários de Desk Review e Double Blind Review

Data: até 31 de janeiro de 2021.

Responsável: Daniel

Atividades:

a) elaborar proposta de formulário de desk review

b) elaborar proposta de formulário de double blind review

c) aprovar com a Comissão da Revista o formulário de desk review e inserir no OJS

d) aprovar com a Comissão da Revista o formulário de double blind review e inserir no OJS

Meta 02 • Lançar a Chamada de Artigos da 24ª Edição

Data: até 15 de março de 2021.

Responsável: Daniel 

Atividades:

a) definir o tema da 24ª Edição

b) Convidar o Editor-Especial

c) Elaborar a Chamada de Artigos

d) Divulgar a Chamada de Artigos

Meta 03 • Concluir o Curso do OJS

Data: até 31 de março de 2021

Responsável: todos os Editores

Atividade:

a) concluir o curso EAD de OJS oferecido pelo Ibict

(http://ead.ibict.br/mod/book/view.php?id=397&chapterid=42) 

http://ead.ibict.br/mod/book/view.php?id=397&chapterid=42
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Meta 04 • Lançar a Chamada Pública para Revisores da Revista

Data: até 31 de março de 2021

Responsável: Danusa e Marcus Braga

Atividades:

a) definir os parâmetros da chamada (áreas temáticas, territorialidade, ...)  

b) montar uma estratégia para possibilitar ampla divulgação da chamada 

c) avaliar e selecionar os revisores

d) dar publicidade ao resultado final

Meta 05 • Aprovar e Divulgar o Plano Editorial 2021 - 2022

Data: até 31 de março de 2021

Responsável: Daniel 

Atividades: 

a) definir os temas da 25ª e 26ª Edições, com base nos temas sugeridos pelas Secretarias Finalísticas, 
conforme apresentados no Anexo II.

b) aprovar o Plano Editorial 2021-2022 no Comitê Gerencial de Planejamento Estratégico (CGPE)

c) aprovar o Plano Editorial 2021-2022 no Comitê de Governança Interna (CIG) da CGU

d) divulgar o Plano Editorial 2021-2022 nas mídias sociais da CGU

Meta 06 • Concluir a Seção Artigos da 23ª Edição  

Data: 10 de maio de 2021

Responsável: Danusa

Atividades: 

a) definir os artigos

b) gerenciar o monitoramento do cumprimento dos prazos pelos revisores e pelos autores

Meta 07 • Concluir o Dossiê Especial “Interfaces entre as Sanções Estatais” e o Dossiê 

Especial "Controle Governamental, Prevenção e Combate à Corrupção" da 23ª Edição

Data: 10 de maio de 2021

Responsável: Vitor e Flávio

Atividade:

a) gerenciar o monitoramento do cumprimento dos prazos pelos revisores e pelos autores
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Meta 08 • Lançar a 23ª Edição

Data: Entre 24 e 28 de maio de 2021 

Responsável: Daniel 

Atividades:

a) supervisionar a entrevista com a Profa. Drª Raquel Scalcon; 

b) supervisionar as seções da revista

c) supervisionar a editoração gráfica pela Ascom

d) gerar os DOIs

e) elaborar juntamente com a Ascom a estratégia de divulgação interna e externa

f) discutir a prévia da Revista com a Profa. Drª Raquel Scalcon

g) lançar a revista no OJS

h) inserir os artigos na Base do Conhecimento da CGU

i) emitir certificados para os revisores da 23ª Edição

Meta 09 • Assinar o Acordo de Cooperação Técnica (ACT) entre a CGU e a SBAP

Data: até 31 de maio de 2021

Responsável: Daniel/Flávio

Atividades:

a) elaborar a minuta do ACT

b) discutir a minuta com a SBAP

c) validar a minuta na Conjur

d) agendar a assinatura do ACT

e) divulgar a assinatura do ACT

Meta 10 • Lançar o LinkedIn da Revista

Data: até 30 de junho de 2021

Responsável: Marcus Braga

Atividades: 

a) aprovar o plano de comunicação do LinkedIn da Revista pela Ascom

b) elaborar um estoque de matérias para o LinkedIn

c) gerenciar o LinkedIn da Revista 
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Meta 11 • Lançar a Chamada de Artigos da 25ª Edição

Data: até 30 de setembro de 2021

Responsável: Daniel 

Atividades:

a) Convidar o Editor-Especial

b) Elaborar a Chamada de Artigos

c) Divulgar a Chamada de Artigos

Meta 12 • Lançar a Coletânea de Artigos da Pós-graduação em Ouvidoria Pública 

Data: até 30 de setembro de 2021

Responsável: Flávia

Atividades:  a serem detalhadas posteriormente com a Ouvidoria-Geral da União

Meta 13 • Aprovar o Regulamento e o Manual do Processo Editorial da Revista da CGU

Data: até 30 de setembro de 2021

Responsável: George

Atividades: 

a) realizar mapeamento atual (as is) do processo; 

b) realizar análise do processo e gerenciamento de riscos;

c) elaborar Plano de Ação; 

d) transformar o processo e elaborar fluxo futuro (to be); 

e) elaborar indicadores e metas; 

f) elaborar manual do processo. 

Meta 14 • Concluir a Seção Artigos da 24ª Edição

Data: até 19 de novembro de 2021

Responsável: Danusa

Atividade:

a) definir os artigos

b) gerenciar o monitoramento do cumprimento dos prazos pelos revisores e pelos autores
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Meta 15 • Concluir o Dossiê Especial sobre Regulação da 24ª Edição

Data: até 19 de novembro de 2021

Responsável: Daniel 

Atividade: 

a) definir os artigos

b) gerenciar o monitoramento do cumprimento dos prazos pelos revisores e pelos autores

Meta 16 • Lançar a 24ª Edição

Data: Entre 6 e 10 de dezembro de 2021

Responsável: Daniel 

Atividade:

a) supervisionar as seções da revista

b) supervisionar a editoração gráfica pela Ascom

c) gerar os DOIs

d) elaborar juntamente com a Ascom a estratégia de divulgação da edição

e) discutir a prévia da Revista com os Editores Especiais convidados

f) lançar a revista no OJS

g) inserir os artigos na Base do Conhecimento da CGU

h) emitir certificados para os revisores da 24ª Edição

Meta 17 • Revisar a Política Editorial

Data: 05 de fevereiro de 2022

Responsável: Daniel/Vitor

Atividade:

a) fazer um benchmarking com outros periódicos

b) publicar a política editorial 
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Meta 18 • Publicar a Nova Estrutura de Governança da Revista

Data: 05 de fevereiro de 2022

Responsável: Daniel/Vitor

Atividade: 

a) atualizar a Portaria SE/CGU nº 388, de 5 de fevereiro de 2020, que instituiu a Comissão Editorial 
da Revista da CGU, com uma nova estrutura de governança, com mandato para o Editor-Chefe para 
o período 2022 e 2023, coincidente com a vigência do Plano Estratégico da CGU 2020-2023.

Meta 19 • Aprovar e Divulgar o Plano Editorial 2022 e 2023

Data: 05 de fevereiro de 2022

Responsável: Daniel 

Atividade:

a) definir os temas da 27ª Edição e da 28ª Edição.

Meta 20 • Lançar a Chamada de Artigos da 26ª Edição

Data: 05 de fevereiro de 2022

Responsável: Daniel 

Atividades:

a) Convidar o Editor-Especial

b) Elaborar a Chamada de Artigos

c) Divulgar a Chamada de Artigos

Meta 21 • Lançar o Fast Track da Revista para a 27ª Edição 

Data: 05 de fevereiro de 2022

Responsável: Daniel 

Atividade:

a) definir com a Comissão Organizadora da temática do fast track
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ANEXO I • QUADRO SINTÉTICO DO PLANO EDITORIAL - BIÊNIO 2021 - 2022 

2021

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

Até 31 de janeiro

Aprovar novos formulários 
de desk review e double 
blind review

Responsável (M1): Daniel 

Até 26 de fevereiro

Lançar a chamada de 
artigos da 24ª Edição

Responsável (M2): Daniel

Até 31 de março

Concluir do curso do OJS

Responsáveis (M3): todos 
os editores

Lançar a chamada pública 
para revisores da revista

Responsáveis (M4): Danusa 
e Marcus Braga

Aprovar e divulgar o Plano 
Editorial 2021 e 2022.

Responsável (M5): Daniel 

Até 10 de maio

Concluir a Seção Artigos da 
23ª Edição

Responsável (M6): Danusa

Concluir o Dossiê 
Especial “Interfaces entre 
as Sanções Estatais” e o 
Dossiê Especial “Controle 
Governamental, Prevenção 
e Combate à Corrupção” 
da 23ª Edição

Responsável (M7): Vitor e 
Flávio

Entre 24 e 28 de maio

lançar a 23ª Edição

Responsável(M8): Daniel 

Até 31 de maio

Assinar ACT CGU e SBAP

Responsável (M9): Flávio/
Daniel 

Até 30 de junho 

Lançar o LinkedIn da 
Revista

Responsável (M10): Marcus 
Braga

Até 30 de setembro

Lançar a chamada de 
artigos da 25ª Edição

Responsável (M11): Daniel 

Lançar a Coletânea de 
Artigos da Pós-graduação 
em Ouvidoria Pública 

Responsável (M12):Flávia 

Aprovar o Regulamento 
e o Manual do Processo 
Editorial da Revista da 
CGU

Responsável (M13): 
George

Até 19 de novembro

Concluir a Seção Artigos da 
24ª Edição

Responsável (M14): 
Danusa

Concluir o Dossiê Especial 
sobre Regulação da 24ª 
Edição

Responsável (M15): Daniel 

Entre 6 e 10 de 
dezembro

lançar a 24ª Edição

Responsável (M16): Daniel 



CONTROLADORIA-GERAL DA UNIÃO • CGU19

2022

1º SEMESTRE 2º SEMESTRE

1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE 1º TRIMESTRE 2º TRIMESTRE

05 de fevereiro

Revisar a Política Editorial

Responsável (M17) : 
Daniel/Vitor

Publicar a nova estrutura 
de Governança da Revista

Responsável (M18) : 
Daniel/Vitor

Aprovar e divulgar o Plano 
Editorial 2022 e 2023.

Responsável (M19): Daniel 

Lançar a chamada de 
artigos da 26ª Edição

Responsável (M20): Daniel

Lançar o Fast Track da 
Revista (EBAP/SBAP)

Responsável (M21): Daniel 

Até 31 de março

Lançar a edição 12ª 
International Conference 
of Information 
Commissioners (ICIC)

Responsável (M22): Editor-
Chefe

Entre 23 e 27 de maio

Lançar a 25ª Edição

Responsável (M23): Editor-
Chefe

Até 30 de setembro

Lançar a chamada de 
artigos da 27ª Edição

Responsável (M24): Editor-
Chefe

Semana Comemorativa 
do Dia do Servidor 
Público

Prêmio Excelência 
Acadêmica 2022

Responsável (M25): Editor-
Chefe

Entre 5 e 9 de 
dezembro

Lançar a 26ª Edição

Responsável (M26): Editor-
Chefe
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