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Quanto aos canais de divulgação

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 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
critérios estabelecidos neste documento.
Os periódicos devem estar vinculados aos programas de pós-graduação, 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 novas: periódicos com até dois (2) anos de existência, em área ainda não
contemplada, poderão receber apoio para o formato eletrônico com a
disponibilização do SEER, além de suporte de utilização e orientação para
adequação às diretrizes do portal.

b) Revistas já existentes: periódicos com mais de dois (2) anos de existência poderão
receber apoio para o formato eletrônico com a disponibilização do SEER, além de
suporte quanto à utilização e orientação para adequação às diretrizes do portal.

Quanto aos quesitos a serem atendidos pelos periódicos

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.
Para a avaliação dos periódicos quanto à inclusão ou permanência no Portal de
Periódicos da UFPA, serão considerados os critérios Latíndex (http://www.latindex.org/).
As revistas que atenderem os requisitos informados serão aprovadas para sua primeira
inclusão no Portal de Periódicos através de documento encaminhado à PROPESP/ UFPA.
Cabe à revista manter atualizados os dados no Portal de Periódicos. Revistas que
mantiverem os dados desatualizados por período superior a 5 (cinco) meses serão notificadas
sobre o problema e caso a situação persista pelo sexto mês, serão excluídas do Portal.
Os periódicos disponibilizados atualmente no portal serão reavaliados com base nos
critérios mencionados e receberão acompanhamento da equipe do portal pelo período de dois
anos, a fim de se adequarem. Ao final de dois anos todos os periódicos publicados serão
avaliados com vistas ao seu aprimoramento.
Outros aspectos gerais a serem atendidos:

1. Periodicidade regular, sem atrasos nos números da publicação.
2. Publicação de artigos científicos de autores externos de outros Estados e Países.
3. Corpo de revisores, composto por membros externos de outros Estados e Países.
4. Conteúdo dos artigos publicados: acadêmicos, resultado de investigações científicas
originais e/ou de reflexões significativas para a área temática da publicação.

5. Originalidade dos trabalhos submetidos ao periódico. Este aspecto deverá ser indicado
nas instruções aos autores e/ou na página de apresentação da revista.

6. ISSN impresso e/ou eletrônico.
7. Existência de um comitê editorial composto por membros de outros Estados e Países,
indicando o nome de cada membro.

8. Objetivo(s) da publicação.
9. Indicação explícita da cobertura temática da revista.
10. Referências bibliográficas normalizadas.
11. Menção das condições que reservam os direitos de distribuição de conteúdos.
12. Resumo (Abstract) de cada artigo no idioma original de publicação e em inglês.
13. Palavras-chaves dos artigos.

