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REVISTA ELETRÔNICA ANIMA TERRA 

A Revista Eletrônica Anima Terra - ISSN 2526-1940 - Qualis B4, em versão exclusivamente 

eletrônica é uma publicação semestral da Faculdade de Tecnologia de Mogi das Cruzes (FATEC-MC) 

do Centro Estadual de Educação Tecnologia Paula Souza do Estado de São Paulo (CEETEPS). Foi 
criada com os seguintes objetivos: 

• Divulgar a produção científica que se avoluma, na área, nas universidades brasileiras, 
permitindo que esta circule e seja discutida de forma crítica e referenciada; 

• Estimular o debate acadêmico sobre a temática de Tecnologia e Cultura em suas diferentes 
dimensões, valorizando, sobretudo, os diálogos interdisciplinares; 

• Contribuir de forma decisiva, para a crítica e proposição de modelos de intervenção, pública ou 
privada.  

A revista possui orientação pluralista e pública trabalhos científicos de colaboradores nacionais e 
internacionais que apresentem contribuições originais, teóricas ou empíricas, relacionadas às áreas de 

Agronegócio, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Recursos Humanos, Logística, Gestão 

Empresarial e áreas correlatas. Estando vinculada a uma faculdade de tecnologia multidisciplinar, 
valorizando o diálogo interdisciplinar, abrindo espaços para contribuições de outras áreas do 

conhecimento. 
 

ESCLARECIMENTOS: www.fatecmogidascruzes.com.br/animaTerra 
SUBMISSÃO DO ARTIGO: revista.animaterra@fatec.sp.gov.br 
 

ATENÇÃO:  
• Este periódico científico mantém um fluxo contínuo de recebimento das submissões; 
• As publicações obedecem a uma ordem cronológica, respeitando integralmente a 

ordenação das submissões. Sendo assim, os conteúdos com parecer final de ACEITE serão 
publicados no site oficial conforme DISPONIBILIDADE do semestre e/ou ano.  

• Nos reservamos ao direto de atualizar, alterar ou trocar qualquer informação no nosso 
site sem a necessidade de aviso prévio.  
 

DATAS IMPORTANTES: 
Até 30/03/2023: Envio da submissão completa para avaliação da Editoria Executiva; 
Até 05/05/2023: Notificação da aceitação com as correções da primeira versão revisada; 
Até 19/05/2023: Envio da versão final após correções para avaliação do Conselho Editorial; 
Até 16/06/2023: Notificação da aceitação da versão final para publicação; 
Previsão da publicação: 2º semestre de 2023. 


