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Introdução

• Periódicos, cultura do Acesso Aberto / Acesso Livre.

• Cenário atual da UFAM.
▫ Atingir os propósitos dos periódicos

▫ Critérios de qualidade dos indexadores

• Política de periódicos.



Conhecimento científico >> periódicos

• Comunicar
▫ Formalizar a comunicação

▫ Conversas
 Colégios invisíveis

 E-mails 

 relatórios



Objetivos dos periódicos científicos

• Objetivo inicial: publicar notícias científicas.

• Objetivo atual: Relatar pesquisas originais que 
surgem nas universidades.



Funções dos periódicos científicos

• Comunicação formal dos 
resultados da pesquisa 
original.

• Registro oficial, público da 
informação.



Avaliação de recursos on-line

• Crescimento exponencial de informação na web

• Critérios rígidos

• Determinar o valor

• Manter ou não na rede?
▫ Capacidade ilimitada de acesso

▫ Recuperação da informação
 Navegabilidade

 Interatividade



Uma revista deve obedecer a certas 
normas e características para 
ser aceita no meio científico. 



Periódicos científicos: critérios de qualidade

Indexação

Financiamento por agências de fomento 

Desenvolvimento de coleções para a biblioteca que 
atende aos PPG

Mensuração da produção científica - métricas



Atores envolvidos na avaliação

• Leitor

• Agências de fomento

• Sistema Nacional de avaliação dos PPGs

• Serviços Nacionais e Internacionais de 
Indexação

• Portais de Periódicos 





Periódicos UFAMTítulo ISSN Área

Qualis 

Capes 

(2010-

2012)

Qualis 

Capes 

(2013-

2016)

Livre Diadorim
Sumário

.org
DOI

Cross

Ref
DOAJ

1517-3127

2527-0141 (digital)

Anuário do Instituto

de Natureza e

Cultura (ANINC)

2525300X Multidisciplinar X X

1982-0755

2594-8148 (digital)

Conexões 2594-9136 X

Decifrar 2318-2229 Letras X X

Elaborar 2318-9932 Sociologia B4

Ensino de Ciências

e Humanidades
2594-8806 Educação

Geonorte 2237-1419 Geografia B4 B5 X X X X X X

Hon no Mushi 2526-3846

Língua e 

Literatura 

Japonesa

X

Manduarisawa 2527-2640 História

Mutações 2178-7018
Comunicação 

e Informação
C B5

HUGV 1677-9169
Ciências 

Biológicas
C

Pesquisa e Prática

em Educação

Inclusiva

2595-1920 Educação

Prisma 2359-2133 Filosofia

SOMANLU 1518-4765 Multidisciplinar X X

Wamon 2446-8371
Antropologia/Ar

queologia
B5

X

Canoa do Tempo História B5 C

Amazônida Educação B4 C



A qualidade deve 

considerar aspectos 

quanto a forma e quanto 

ao mérito do 

conhecimento produzido.



Conteúdo

• Caráter científico

• Revisão por pares

• Corpo editorial
▫ Endogenia acadêmica



Forma

• Periodicidade e pontualidade

• Duração – tempo ininterrupto de 
existência
▫ institucionalizar para manter

• Normalização 

• Produção editorial – gestão e 
distribuição do periódico



Periodicidade dos periódicos e número médio de artigos
mínimo e recomendado por ano por conjuntos de 
periódicos de cada área temática



• Política editorial
▫ Regras de submissão

▫ Foco e escopo

▫ Contato institucional

▫ Processo de avaliação

▫ Diretrizes para autores

• Quando o artigo foi aceito e quando foi publicado (arbitragem)

• Registro no ISSN (impresso e eletrônico)

• Identificação única dos artigos - DOI

Elementos que devem constar



Critérios de avaliação de periódicos para admissão e 
permanência na Coleção SciELO Brasil 

• 5.2.1. Caráter científico

• 5.2.2. Tipos de documentos 

• 5.2.3. Gestão editorial



Critérios de avaliação de periódicos para admissão e 
permanência na Coleção SciELO Brasil – sobre o periódico

• Título, ISSN on-line, data de criação, títulos anteriores se for o caso; 

• Nome da entidade ou entidades responsáveis legalmente; 

• Estatuto e/ou outro documento sobre a institucionalidade; 

• Modelo de financiamento; 

• Missão;

• Cobertura temática codificada de acordo com a classificação do CNPq, identificando primeiro e 
segundo níveis; 

• Resumo histórico, compreendendo a origem e principais marcos no desenvolvimento do periódico, 
com destaque para as indexações alcançadas;

• Licença Creative Commons de publicação em Acesso Aberto;

• Instruções aos autores.



Critérios de avaliação de periódicos para admissão e 
permanência na Coleção SciELO Brasil – Instruções aos 
autores

• Tipos de documentos, escopo e priorização das pesquisas passíveis de avaliação para publicação;

• Critérios de aceitação de manuscritos preprints;

• Estrutura dos textos;

• Normas bibliográficas adotadas para citações e referências bibliográficas a outros textos, dados de 
pesquisa, métodos e programas de computador; 

• Diretrizes sobre guias de publicação e registros prévios da pesquisa;

• Critérios de autoria;

• Diretrizes sobre conflitos de interesse, plágios e outros aspectos éticos; 

• Descrição do procedimento de avaliação;

• Direitos do autor sobre o artigo publicado;

• Taxas de submissão ou de publicação e política de isenção



Critérios de avaliação de desempenho para permanência 
na Coleção SciELO

• 6.1. Pontualidade de publicação
▫ 5.2.4 o tempo médio esperado entre a submissão dos manuscritos e sua 

decisão de publicação deverá ser de 6 meses, e até 12 meses considerando 
a submissão e a publicação do manuscrito.

• 6.2. Indicador de uso do periódico por downloads – evolução mensal

• 6.3. Indicador de impacto de citações por artigo – WoS,Scopus, Google Metrics

• 6.4. Indicador de influência e presença dos artigos na Web - referências

• 6.5. Indicadores de internacionalização dos periódicos 
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Brasil, 2017. 31 p. Disponível em: 
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