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Apresentação 

 

O portal de periódicos da UFPA é o canal oficial de divulgação dos periódicos científicos 

mantidos pela Universidade Federal do Pará. Este veículo deve conferir visibilidade aos periódicos 

editados na UFPA, oferecer aos editores e equipe editorial material de apoio para o adequado 

desenvolvimento das atividades de editoração e ser um canal de divulgação para as atividades 

desenvolvidas pela PROPESP que estejam relacionadas com a edição, normatização e publicação de 

periódicos científicos. 

 

Poderão participar do portal revistas aprovadas que tenham solicitado participação ou que 

tenham participado de edital específico organizado pela PROPESP e que atendam aos requisitos 

estabelecidos neste documento. 

 
Os periódicos devem estar vinculados aos programas de pós-graduação, cursos de graduação, 

núcleos de pesquisa e laboratórios reconhecidos oficialmente pela Universidade Federal do Pará. 

 
Os periódicos publicados pela UFPA em parceria com outras instituições do Brasil ou do 

Exterior poderão participar do Portal desde que apresentem documento de convênio vigente 

celebrado entre as partes. Neste documento deverão ser apresentados planos de trabalho e 

contrapartida de cada instituição envolvida na produção da revista. 

 

 

Quanto aos tipos de publicações apoiadas 

 

a) Revistas existentes: devem manter os padrões de publicação (periodicidade, qualidade, 

indexação etc.) e atender os requisitos mencionados neste documento para continuar 

disponíveis no Portal. 

b) Candidatas a ingresso no portal: periódicos com até dois (2) anos de existência (impresso 

ou online), em área ainda não contemplada no Portal, que cumpram os requisitos 

recomendados,  poderão se candidatar a inclusão no Portal  e, caso sejam elegíveis, 

receberão apoio para o formato eletrônico com a disponibilização do SEER, além de 

suporte de utilização e orientação para adequação às diretrizes do portal.

 

 



 

Quanto aos requisitos a serem atendidos pelos periódicos 

 

As revistas disponibilizadas no portal de periódicos da UFPA deverão preencher os seguintes 

requisitos. 

1. Ter como editor um professor do quadro da UFPA, salvo as situações nas quais a parceria 

interinstitucional prevê, no regimento da revista, o rodízio de editores. 

2. Possuir ISSN eletrônico e/ou impresso. 

3. Conservar conselho editorial e corpo de revisores, preferencialmente, composto por membros 

externos de outros Estados e Países. 

4. Publicar, no mínimo 16 (dezesseis) artigos inéditos, por ano, resultantes de investigações 

científicas e/ou de reflexões significativas para a área temática da publicação. 

5. Expor a descrição clara do escopo da revista e das etapas, critérios e condições para submissão 

de manuscritos (originalidade, formato, padrão de referências bibliográficas, direitos autorais, 

exigências éticas etc.) e instruções aos autores, preferencialmente em português, inglês e espanhol, 

além de filiação completa dos autores, acompanhada de e-mail do autor correspondente. 

6. Apresentar e exigir que os autores, editores e revisores cumpram exigências éticas 

recomendadas pelo Committee on publication Ethics (COPE) 

7. Manter no mínimo periodicidade de publicação semestral e mantê-la regular, sem atrasos nos 

números da publicação. 

8. Fomentar a publicação de artigos científicos de autores externos de outros Estados e Países. 

9. Solicitar aos autores e arquivar devidamente os metadados completos dos artigos (título, 

resumo, palavras-chave e dados dos autores) em Português e Inglês. 

10. Implementar o gerenciamento do periódico a partir do SEER – Sistema de Editoração 

Eletrônica de Revista / OJS – Open Journal System (IBICT/PKP), Os periódicos que utilizam 

outras formas de gerenciamento também poderão aderir ao termo, adequando-os às condições do 

Portal. 

 

Solicitação de inclusão da revista no Portal de periódico 

 

 Os editores interessados em incluir suas respectivas revistas no Portal de Periódicos da UFPA 

devem preencher o formulário de adesão, disponível no site principal do Portal de Periódicos da 

UFPA,  e encaminhado à Diretoria de Pesquisa (DPQ) da PROPESP, por meio de protocolo. Caso a 

revista possua números impressos, o editor deverá enviar o referido formulário impresso, juntamente 

com a folha de rosto e o sumário dos três últimos números publicados. 

 As revistas submetidas serão avaliadas pelo comitê gestor do Portal de Periódicos, que terá de um 

a três meses para emitir um parecer sobre o pedido de inclusão. 

https://pkp.sfu.ca/ojs/
https://pkp.sfu.ca/ojs/


 Para se evitar a proliferação de publicações de escopo ou temática semelhantes, serão rejeitadas 

revistas que possuam o mesmo escopo ou temática de revistas já disponíveis no Portal. 

 

Avaliação periódicas das revistas disponíveis no Portal 

 

A cada dois anos, todos os periódicos serão submetidos a avaliação pelo grupo gestor do Portal 

de Periódicos da UFPA. Os periódicos hospedados no Portal que não cumprirem os requisitos, 

principalmente aqueles que não estiverem com as edições rigorosamente em dia ou não atingirem o 

número mínimo de 16 (dezesseis) artigos publicados por ano, serão remanejados para o grupo de 

revistas descontinuadas e só retornarão ao grupo principal somente após terem regularizado a 

pontualidade de edições e a quantidade mínima de artigos publicados por ano. 


