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 Periódico científico que continua:  
Anais das Escolas de Agronomia e Veterinária  

 Anual (1971-1994) 
 Semestral (1995-1998)  

 

         Revista PAT  (edição EA-UFG): 

 Semestral (1999-2003) 
 Quadrimestral (2004-2006)  
 Trimestral (2007-2018) 
 Fluxo contínuo (2019- ) 

Um trabalho colaborativo: 
1.450 artigos (100 fascículos) 

Contribuição científica e tecnológica: divulgação de pesquisas pioneiras e que têm 
dado suporte ao desenvolvimento do setor agropecuário tropical, especialmente 
na região do Cerrado (Brazilian Savannah).  
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 Sede própria: 2001  2003-05   2006 (+ definitiva) 
 Política editorial: 2002  Reg. Geral 2007/08  2020.  
 Disponibilização on-line: 2002  2004 (col. completa)  
 Indexações: Agrobase  Agris (2002), Scholar Google, 

Periódicos Capes, CAB, FSTA, DOAJ (2006)  EBSCO, 
BIOSIS, AGRICOLA, RedALyC, OAIster etc. (2008) 

 Portal Periódicos da UFG: 2007 
 OJS-SEER (IBCT): 2008  gerenciamento eletrônico 
 Versão impressa/Cegraf-UFG: até 2009 
 Versão só on-line: 2009 (v. 39, n. 3) / DOI  
 Scopus: 2010  (*) 
 SciELO: 2012 (public. v. 40, n. 4 - )  (*) 
 Publicação em Inglês: 2016 (v. 46 )  (*) 
 Fluxo contínuo: 2019 (v. 49 - ) / elocation-id 

 Séries temáticas: 2019 (Bambu)  Cerrado  Mud. Climát. 

 ESCI: 2019 (produto WoS)  JCR (?): Sim! Mas, s/ JIF  
 Entraves: Qualis (20 anos); hackers (fev./2020)!  
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Fundametal: 
 Estrutura física 

 Sistema de gerenciamento 

 Pessoal de apoio 

 Política editorial 

 Comitê editorial ativo 

 Corpo de editores comprometidos 

 Política institucional de apoio (ex. Proapupec) 

 Financiadores: CNPq, CREA etc. 

 Persistência na busca das indexações 
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VOLPATO, G.L. Eficiência da ciência no Brasil cai há 22 anos: remédio é amargo, mas necessário. Gazeta do Povo, 
Curitiba, ano 100, 03 out.  2019. Educação. Disponível em: https://www.gazetadopovo.com.br/educacao/eficiencia-da-ciencia-no-
brasil-cai-ha-22-anos-remedio-e-amargo-mas-necessario/. Acesso em: 26 nov. 2021. 

Qual a contribuição  
do “Qualis” nisso? 
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ALMEIDA, E.C.E. de. O portal de periódicos da CAPES: 
estudo sobre a sua evolução e utilização. 2006. 175 f., il. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 

ALMEIDA, E.C.E. de. O portal de periódicos da CAPES: 
estudo sobre a sua evolução e utilização. 2006. 175 f., il. 
Dissertação (Mestrado em Desenvolvimento Sustentável) - 
Universidade de Brasília, Brasília, 2006. 
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Desde 2008 

Desde 2012 
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h = 13 

Desde 2010  2011 

Desde 2010  2012 
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texto da homenagem 

texto da homenagem 
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texto da homenagem 

O editor dever ajudar a revista para ...  
   depois ser ajudado; não o contrário! 

Desde 2018  2019 
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Desde 2021  2020 
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Balanço geral: 
 

 Estrutura física instalada  

 Pessoal de apoio - secretaria 

 Política editorial claramente definida  

 Portal e sistema de gerenciamento eletrônico 

 Comitê editorial ativo 

 Corpo de editores comprometidos 

 Política institucional de apoio (ex. Portal Periódicos UFG, 
 Proapupec, Editora UFG/Cegraf etc.) 

 Financiadores (ex. CNPq, CREA etc.) 

 Persistência na busca das indexações 

 Trabalho pontual e com foco na qualidade 

 Divulgação em mídias sociais 

 

DUARTE, J. B. Pesquisa Agropecuária Tropical (PAT) - 2019: retrospectiva e perspectivas. Pesquisa 
Agropecuária Tropical, [S. l.], v. 49, 2019. DOI: 10.1590/1983-40632019v4957073.  
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PAT 50 Anos: nítido progresso de uma revista que nasceu local 
e regionalmente, avançou a passos seguros para se consolidar 
em nível nacional e, hoje, aspira a sua inserção internacional 
definitiva. 
 

Caso de sucesso: resultado de trabalho rigoroso de autores, 
avaliadores, revisores e editores, apoiados por gestores 
acadêmicos e técnicos de várias áreas na UFG e fora dela, bem 
como por outros apoiadores que, juntos, nos últimos cinquenta 
anos dedicaram parte relevante de seu tempo para esta 
construção qualificada e perene das ciências agrárias para o 
Brasil e para a humanidade. 
 

Parabéns à revista PAT, extensivo  
ao Portal de Periódicos da UFG. 


