REGULAMENTO DO PRÊMIO TOP ACESSO 2022 – ARTIGOS MAIS
ACESSADOS NO ANO DE 2022

Com o objetivo de promover a ciência, bem como sua divulgação, a Editora
RECIMA21 está dando continuidade, no ano de 2022, ao prêmio TOP ACESSO.
Todos os articulistas que submeterem artigos nas revistas RECIMA21, RECISATEC
e ACERTTE concorrerão sem precisar fazer inscrição ou pagar alguma taxa para isto,
basta ter submetido e aprovado para publicação um artigo, em uma das três revistas
do grupo, na data estabelecida no regulamento. Cabe ressaltar que este ranking é o
resultado dos acessos nas 3 revistas juntas e não separadamente. Ou seja, podemos
ter um primeiro lugar da RECISATEC e um segundo lugar de outra revista da Editora.
Nesse ano, será oferecido aos articulistas das revistas, que atenderem ao
regulamento (os três artigos mais acessados), um prêmio total de R$ 3.000,00 (três
mil reais), cujo valor, será dividido entre os três primeiros colocados. Já para os 10
artigos mais acessados nas 3 revistas juntas, um e-book. O regulamento para
participar e concorrer ao prêmio, segue abaixo:

1- Somente artigos publicados nas revistas RECIMA21, RECISATEC e
ACERTTE no período de janeiro de 2022 até 3 de dezembro de 2022. às 16
horas;
2- Os artigos publicados antes de 2022 não concorrerão. Somente artigos
submetidos a partir de 1 de janeiro de 2022 até 3 de dezembro de 2022.
3- Para o 1° lugar o valor será de R$ 1.500,00 (Um mil e quinhentos reais), para
o 2° lugar o valor será de R$ 800,00 (Oitocentos reais), para o 3°lugar o valor
será de R$ 700,00 (Setecentos reais), totalizando assim, R$ 3.000,00 (Três
mil reais), valor total do prêmio;
4- Caso o ganhador seja de outro país, o valor será convertido pelo câmbio
(dólar) do dia 3 de dezembro de 2022;
5- O acesso total será medido pelo Open Journal Systems, na seção estatística
– artigos das revistas RECIMA21, RECISATEC e ACERTTE. Somente esta
plataforma OJS será aceita para medir os acessos dos artigos para receber o
referido prêmio. Dados que estão na última coluna a direita, que indica o
TOTAL de acesso. A contagem se encerrará no dia 3 de dezembro às 16h.
Será realizado um print de tela neste dia e horário. Este sistema OJS faz a
estatística dos acessos independente dos editores. Os editores não têm
acesso para alterar quaisquer dados deste relatório;
6- Divulgaremos mensalmente os TOP 10 artigos mais acessados das três
revistas juntas;
7- Os editores farão a apresentação dos ganhadores via Internet online no dia 3
de dezembro as 16h. (a tela será compartilhada via Internet);
8- Editores-chefes da RECIMA21, RECISATEC e ACERTTE que tenham artigos
publicados na revista não concorrerão ao prêmio;
9- Somente artigos científicos publicados nas revistas concorrerão. Resenhas,
TCCs e outros, não participarão deste prêmio;
10- O prêmio será dado ao artigo que tiver mais acesso registrado na plataforma
OJS, e o valor do prêmio será repassado para o autor principal, aquele que
submeteu o artigo. Caso tenha mais que um autor, a responsabilidade de
dividir o prêmio ou não, caberá ao autor principal do artigo, ficando a Editora
RECIMA21, isenta de quaisquer responsabilidades na divisão deste valor;
11- O prêmio será pago em moeda corrente do Brasil (Reais), convertido pelo
câmbio do dia 3 de dezembro de 2022, caso seja necessário (autor de outro
país). Fonte Banco Central câmbio oficial. O depósito em conta corrente será

feito na conta do autor do artigo (que submeteu o artigo como autor principal),
bem como o Certificado que será enviado por e-mail;
12- O nome dos autores, bem como os artigos vencedores serão publicados nas
revistas na seção Anúncios;
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