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CHAMADA PÚBLICA  

Às Instituições de Ensino Superior com curso de graduação em Odontologia, que 

possam interessar, a Revista do CRO-CE está com chamada pública aberta para 

publicação de artigos. A chamada convida os interessados em publicar artigos a 

enviarem suas produções para a seleção que integrará a publicação especial da Revista 

cujo título será: A ética na Odontologia. Os autores devem submeter seus materiais por 

meio do e-mail ensino@cro-ce.org.br, até o dia 13 de ABRIL de 2023, não havendo 

prorrogação do prazo.  

A Revista do CRO-CE é um periódico de publicação semestral que tem por objetivo 

divulgar e promover a produção científica e o intercâmbio de informações entre a 

comunidade nacional e internacional nas subáreas da Odontologia e demais áreas da 

Saúde. Todo o conteúdo da Revista do CRO-CE estará disponível no site:  https://cro-

ce.org.br, que é de livre acesso. 

A Revista do CRO-CE publica artigo original, relato de caso clínico, protocolo, revisão, 

carta aos editores, comentário e editorial. Pesquisas envolvendo animais e/ou seres 

humanos deverão ser acompanhados do Certificado de Aprovação de um Comitê de 

Ética em Pesquisa. Todos os artigos são publicados em formato PDF, em português. 

Resumos em português e em inglês são exigidos quando da submissão e envio da versão 

final. 

Todo o conteúdo publicado pela Revista do CRO-CE passa por processo de revisão por 

especialistas. Os artigos submetidos para apreciação são direcionados à Comissão de 

Educação do CRO-CE, que, sob supervisão dos editores-chefes, faz uma avaliação 

inicial quanto aos padrões mínimos de exigência quanto à forma de apresentação na 

Revista do CRO-CE, visando o atendimento de todas as normas requeridas para envio 

dos originais.  
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Uma vez aprovado nesta fase, o original é submetido à apreciação do corpo editorial, 

para avaliação do mérito do trabalho e decisão sobre a conveniência de sua publicação, 

com ou sem alterações.  

Na sequência, o artigo é enviado para um processo de avaliação realizado no sistema de 

revisão por pares, selecionados de um cadastro de revisores. Os revisores são sempre de 

instituições diferentes da instituição de origem do artigo e são cegos quanto à identidade 

dos autores e ao local de origem do trabalho.  

Após receber ambos os pareceres, o Conselho Editorial os avalia e decide pela aceitação 

do artigo sem modificações; pela recusa ou pela devolução aos autores com as sugestões 

de modificações. Cabe ao corpo editorial reencaminhar o artigo para os autores para 

esclarecimentos, tantas vezes quanto necessário, e, a qualquer momento, por decisão 

dos editores o documento pode ter sua recusa determinada. Cada versão é sempre 

analisada pelo corpo editorial, que detém o poder da decisão final. 

Todos os artigos submetidos não podem ter sido previamente publicados, ou enviados, 

concomitantemente, a outro periódico. Todos os autores devem ter lido e aprovado o 

conteúdo, bem como declarado possíveis conflitos de interesse. O artigo deve seguir os 

princípios éticos da Revista do CRO-CE, bem como devem obedecer aos padrões éticos 

internacionais de pesquisa em seres humanos e animais. 

Comissão de Ensino e Especialidade do CRO-CE 

 

 

 


