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A TRAJETÓRIA DA UFG NO APOIO  

ÀS PUBLICAÇÕES CIENTÍFICAS

O papel dos periódicos/revistas científicas, segundo a Associação 
Brasileira de Editores Científicos (ABEC), é promover a comunicação dos 
resultados dos trabalhos científicos à comunidade científica e à socieda-
de; incentivar a adoção de normas de qualidade na condução da ciência 
e na sua comunicação; fornecer critérios para avaliação da qualidade da 
ciência e de instituições; contribuir para consolidar áreas e subáreas de 
conhecimento; garantir a memória da ciência e a propriedade intelectual 
da autoria por meio do registro sistemático das pesquisas científicas.

Nas últimas décadas, ocorreu uma grande expansão da quantidade 
de periódicos no Brasil, em função principalmente dos seguintes fato-
res: facilidades oferecidas pela informática no processo de preparação 
das edições; aumento da titulação docente, que passou a exigir, dos titu-
lares, maior número de publicações; aumento do número de pesquisas 
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realizadas por universidades e centros de pesquisas; ampliação do nú-
mero de cursos de mestrados e doutorados, que, ao criarem seus pró-
prios periódicos, passaram a incentivar docentes e alunos a publicar 
seus trabalhos; imposição de padrões de produtividade aos docentes 
(sistema de credenciamento de pós-graduação e avaliação institucio-
nal); e ampliação dos grupos de pesquisas (UHLE, 2002)1.

O Programa de Apoio às Publicações Periódicas Científicas da UFG 
(PROAPUPEC) foi criado em 2003 com o objetivo de conceder apoio fi-
nanceiro às revistas editadas pela universidade, visando duas vertentes: 
a) atualização da periodicidade; b) criação de um portal que agregasse 
as publicações da UFG. O PROAPUPEC, desde o início, representou uma 
parceria entre a Pró-reitora de Pesquisa e Pós-Graduação (PRPPG) e a 
Biblioteca Central. Com a divisão da PRPPG em duas Pró-reitoras, a de 
Pós-Graduação (PRPG) e a de Pesquisa e Inovação (PRPI), a parceria se 
manteve e a coordenação do projeto ficou a cargo da PRPG.

A situação dos periódicos da UFG, até 2002, assim como em outras 
instituições nacionais, era preocupante. Entre os aspectos mais recor-
rentes detectados se destacavam: ausência de definição de uma política 

1 UHLE, Águeda Bittencourt. Sobre amantes e amadores de edição. In: BUENO, 
Belmira Oliveira et al. Política de publicação científica em educação no Brasil hoje. 
São Paulo: FEUSP, 2002.
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das unidades e da universidade para a publicação de periódicos; falta de 
conhecimento sobre os procedimentos de edição de periódicos; falta de 
definição de identidade; periodicidade irregular; ausência de critérios 
rigorosos na seleção dos textos, resultando em periódicos que não aten-
dem aos critérios mínimos de qualidade; artigos mal redigidos; ausência 
de plano de utilização dos periódicos; desconhecimento, por parte de 
muitos editores, quanto aos recursos necessários para a edição de peri-
ódicos; necessidade da criação de mecanismos de avaliação interna dos 
periódicos; investimentos na formação de editores; e apoio da universi-
dade para a consolidação dos periódicos.

Diante desse panorama, tornou-se necessário criar uma política de 
fomento aos periódicos, que se propõe a conceder apoio financeiro aos 
periódicos científicos e assessoria no processo editorial.

Considerando os dois objetivos iniciais do PROAPUPEC, é importan-
te salientar que durante cinco anos consecutivos foram lançados editais 
anuais para conceder apoio financeiro às revistas científicas editadas 
pela UFG. Como consequência desta política, de constante investimen-
to e de consolidação de vários títulos, foi criado, em 2007, o Portal de 
Periódicos da UFG.



OS EDITAIS DO PROAPUPEC

O apoio financeiro oriundo dos recursos institucionais concedidos pelo 
PROAPUPEC se destinava à aquisição de material de consumo, à con-
tratação de serviço de terceiros (pagamentos de pessoal especializado 
em editoração eletrônica, em normalização, em tradução e em revisão 
linguística) e à impressão – que só poderia ser feita no Centro Editorial 
e Gráfico da UFG (CEGRAF/UFG).

Na concepção dos editais do PROAPUPEC se procurou sempre consi-
derar o que a ABEC (1994, p. 40) aponta como as principais fragilidades 
nos periódicos institucionais:” a dependência financeira, uma vez que 
poucos periódicos brasileiros são autossustentáveis; a heterogeneidade; 
o corporativismo e a periodicidade irregular”.

O objetivo do primeiro edital, em 2003, foi regularizar a periodi-
cidade das revistas – problema detectado em 80% delas. Tratava-se do 
primeiro passo. Desse modo, na prestação de contas, as revistas que não 



10

cumpriram a meta estabelecida foram excluídas do edital seguinte.
No segundo edital, no item “Observações Complementares”, ficou 

estabelecido que só poderiam concorrer aos recursos as revistas com 
periodicidade regularizada. Foi uma maneira de estimular os editores a 
se habituar à agilidade necessária nos trâmites editoriais. Exigia-se tam-
bém, dos concorrentes, os seguintes requisitos:

a) Ter mais de 50% de artigos científicos e/ou técnico-científicos, 
gerados a partir de pesquisas originais e não divulgadas em ou-
tras revistas;

b) Possuir abrangência nacional/internacional quanto a colabora-
dores, corpo editorial e conselho científico;

c) Ter circulado regulamente nos anos imediatamente anteriores à 
data da solicitação;

d) Ter publicado, no mínimo, seis artigos por fascículo;

e) Ter publicação de, pelo menos, dois fascículos por ano;

f) Atender aos padrões mínimos da ABNT;

g) Não ser uma revista departamental, institucional ou microrre-
gional, que publique predominantemente trabalhos localizados;
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h) Possuir ISSN;

i) As publicações podem serem apresentadas em formato eletrônico.

Como contrapartida do periódico atendido no âmbito edital, caberia 
ao editor: a) apresentar um relatório técnico; b) prestar contas da aplica-
ção dos recursos, caso estes lhe fossem concedidos, em data estabelecida 
no cronograma; e c) comprovar o envio de solicitação de indexação do 
periódico em, pelo menos, uma base de dados.

Nos editais seguintes, as exigências foram basicamente as mesmas, 
centrando-se, porém, o foco na indexação dos periódicos em bases de 
dados conceituadas. Com esta medida, o PROAPUPEC pretendia estimu-
lar a elevação do padrão das revistas científicas. A partir desta exigência, 
a indexação passou a ser o grande desafio para os editores.

Todos os editais contemplaram os critérios de caracterização do pe-
riódico como publicação científica, tais como: a publicação apresenta 
mais de 50% de artigos científicos ou/técnicos; gerados a partir de pes-
quisas originais e não divulgados em outras revistas; o corpo editorial 
tem abrangência nacional ou internacional; não é endógena; atende aos 
padrões mínimos de normalização; é avaliada pelos pares; e a periodi-
cidade está atualizada.
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Para a distribuição dos recursos nos anos de 2003 a 2005 foram 
criados vários substratos de porcentagem, sendo que, para as primeiras 
recomendações, o periódico deveria: atender a atualização da periodi-
cidade; ter publicado, no mínimo, dois números por ano com seis arti-
gos cada; ser indexada em uma base de dados relevante de sua área. A 
partir de 2004 as revistas classificadas na primeira recomendação, para 
receber os recursos, teriam que submeter um projeto ao edital de publi-
cações científicas do CNPq. Em 2005 foi acrescentada a indicação de que 
a revista deveria estar classificada no Qualis Periódicos.

De 2006 a 2010, além dos critérios acima citados, foi definida, para 
a primeira recomendação, a quantidade de bases indexadoras que as 
revistas possuíam. Acrescentou-se a solicitação de que a normalização 
e a revisão fossem satisfatórias. A partir de 2007 foi dado um peso 
maior para as revistas eletrônicas, incentivando, desta maneira, a pu-
blicação eletrônica.

No edital de 2012 foi solicitado aos editores que informassem a 
afiliação completa de autores e de membros da comissão executiva da 
revista, bem como a do Conselho Editorial Científico. Em 2013 a UFG 
iniciou a preparação para o processo de internacionalização das revis-
tas. Então foi solicitado que os resumos fossem apresentados em três 
línguas: português, inglês e espanhol. Em 2014 foi aumentada de três 
para cinco a quantidade de bases indexadoras pelas revistas
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O maior desafio na execução dos recursos do edital sempre foi com 
relação às empresas prestadoras de serviços de editoração científica, que 
não conseguiam atender de forma adequada as demandas dos editores. 
Para superar o problema, em 2015 este serviço passou a ser executado 
por meio do Projeto Editoração Científica em parceria com o Centro 
Editorial e Gráfico da UFG. Foi formada uma equipe de bolsistas para 
realizar os serviços de normalização, revisão linguística, diagramação 
e tradução/revisão dos resumos em inglês. Assim, o recurso utilizado 
para o pagamento das empresas terceirizadas foi redirecionado para o 
Projeto Editoração Científica.

O Proapupec dá suporte para editoração científica de periódicos 
com classificação no Qualis Periódicos, em sua área específica de ava-
liação, até o estrato B1, ou indexadas no SciELO ou no Scopus. No caso 
de a unidade acadêmica possuir mais de uma revista, será considerada, 
para apoio, a publicação com maior classificação no Qualis Periódicos. 
Havendo empate, será contemplada a revista mais antiga.



PORTAL DE REVISTAS DA UFG

Em 2004 a PRPPG, em parceria com a UFGNet, iniciou a estruturação 
do Portal de Periódicos da UFG. Naquele ano a UFG adquiriu um servi-
dor para abrigar todas as revistas com recursos advindos de um projeto 
submetido à aprovação do CNPq. Ainda em 2004 teve início a prepara-
ção dos arquivos das revistas para compor o projeto-piloto do Portal de 
Periódicos da UFG. A Revista Patologia Tropical e a Revista Eletrônica 
de Enfermagem foram as primeiras a serem inseridas no Portal.

Em 2005 foi iniciada a sensibilização dos editores para a utilização do 
software de gerenciamento e publicação de revistas eletrônicas customi-
zado e distribuído pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e 
Tecnologia (IBICT), Open Journal Systems (OJS), conhecido à época como 
Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas (SEER). A PRPPG e os editores 
da UFG aprovaram o uso da ferramenta SEER com a ressalva de que a adesão 
ao sistema ocorreria à medida que cada editor fosse criando infraestrutura 
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de pessoal e de equipamentos necessários. Também ficou definido que ca-
beria ao IBICT fornecer treinamento para o uso da ferramenta.

O Portal de Periódicos da UFG foi lançado oficialmente em dezem-
bro de 2007 com 15 revistas científicas, sendo seis completas e nove em 
processo de migração. Neste mesmo ano a coordenação do Portal era 
da PRPPG. Em 2008 o Portal passou a ser coordenado pela Gerência de 
Informação Digital e Inovação do Sistema de Bibliotecas da UFG (Sibi/
UFG), hoje Gerência de Recursos Tecnológicos (GRT/Sibi).

As revistas incluídas no Portal de Periódicos da UFG  adotam a política  
de acesso aberto em consonância com as iniciativas do IBICT. O Portal de 
Periódicos da UFG está disponível no endereço (<www.revistas.ufg.br>), 
bem como pode ser acessado por meio das páginas da PRPI/UFG  
(<www.prpi.ufg.br>) e do Sistema de Bibliotecas (<www.bc.ufg.br>).

O Portal de Periódicos da UFG tem, como objetivo geral, dar acessibi-
lidade e visibilidade às revistas científicas publicadas na UFG. Os objetivos 
específicos são: executar a política pela UFG para os periódicos científicos; 
assessorar os editores quanto ao processo de editoração de revistas e de 
indexação; garantir suporte técnico e editorial em relação ao OJS/SEER; ga-
rantir a manutenção e a sustentabilidade dos periódicos científicos; e atu-
ar como canal de divulgação das ações promovidas pelas Pró-Reitorias de 
Pós-Graduação (PRPG) e de Pesquisa e Inovação (PRPI) e pelo Sistema de 
Bibliotecas (Sibi) em relação às atividades de edição e publicação de revistas.

http://www.revistas.ufg.br>), bem
http://www.revistas.ufg.br>), bem
http://www.bc.ufg.br


DIRETRIZES PARA INCLUSÃO E PERMANÊNCIA NO 

PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFG (PP/UFG)

O PP/UFG hospeda as publicações editadas pela UFG com mais de três 
anos de existência vinculados a uma unidade acadêmica e/ou pro-
grama de pós-graduação da UFG, desde que avaliadas pela Comissão 
Assessora do Programa.

A admissão de novas revistas é baseada nos critérios estabelecidos 
pelo Portal Brasileiro de Repositórios e Periódicos de Acesso Aberto do 
IBICT (OASISBR)2 e por outras bases indexadoras. Os critérios são:
Periódicos com menos de três anos devem ficar incubados no OJS/

SEER com acesso por meio da página da unidade/unidade acadêmica 
especial/órgão/regional;

2  Portal  Brasileiro  de  Publicações  Científicas  em  Acesso  Aberto.  Disponível  em: 
<http://oasisbr.ibict.br/vufind/>.
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a) Os artigos publicados nos periódicos devem ser oriundos de 
produtos de pesquisa científica, artigos de revisão ou notas de 
caráter opinativo;

b) Os critérios de avaliação devem ser informados na revista;

c) Deve-se utilizar o processo de avaliação por pares e os avaliado-
res devem ser vinculados a diferentes instituições nacionais ou 
estrangeiras;

d) O periódico deve cumprir regularmente a periodicidade da publicação;

e) O periódico não deve ter os volumes ou números agrupados;

f) A publicação não deve ser endógena, isto é, não deve publicar 
predominantemente artigos de autores locais ou regionais;

g) O Corpo Editorial Científico/Comitê Editorial/Conselho 
Editorial deve, obrigatoriamente, dispor de colaboradores 
oriundos de diversas instituições nacionais e estrangeiras;

h) O periódico deve incluir, em seu expediente, a afiliação completa 
dos membros do Corpo Editorial Científico/Comitê Editorial/
Conselho Editorial (instituição, cidade, estado e país);

i) O periódico deve exigir, dos autores, a inclusão de resumo, palavras-
-chave e título em inglês;
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j) O periódico deve atender aos critérios do SciELO, consideran-
do as diretrizes da área do conhecimento onde está inserido no 
quesito número de artigos publicados;

k) O periódico deve possuir, obrigatoriamente, o número interna-
cional normatizado para publicações seriadas – ISSN e E-ISSN;

l) O periódico deve estar indexado, no mínimo, em duas bases;

m) O periódico deve conter, no mínimo, sumário bilíngue;

n) A editoria da revista deve incluir, nas instruções para os autores, 
informações referentes aos idiomas de publicação;

o) O periódico deve especificar a norma de apresentação dos ar-
tigos científicos, incluindo sugestão de regras para referências 
bibliográficas (ABNT, Vancouver, APA, entre outros);

p) Os artigos publicados devem incluir a afiliação completa dos 
autores com a indicação de: instituição, cidade, estado, país e 
endereço de correio eletrônico;

q) Incluir a legenda bibliográfica normalizada nas páginas dos ar-
tigos, indicando o título abreviado do periódico, local de publi-
cação, número do volume, número do fascículo, número inicial 
e final de páginas do artigo e data de edição do artigo;
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r) Devem ser disponibilizadas as instruções para os autores;

s) O periódico deve apresentar o ícone da licença Creative Commons 
ou outra licença.

t) As publicações que mantiverem a periodicidade desatualizada 
por mais de 12 meses serão excluídas do PP/UFG;

u) O periódico pode ser publicado na modalidade publicação continuada;

v) O periódico pode estar em um servidor de preprints.

As publicações científicas que atenderem integralmente a estes re-
quisitos deverão solicitar, à Comissão Assessora do Programa, por meio 
de correspondência eletrônica (e-mail), sua inclusão no PP/UFG.



ESTRUTURA DO PORTAL DE  

PERIÓDICOS DA UFG (PP/UFG)

Participam da manutenção, sustentabilidade e visibilidade do Portal de 
periódicos - PRPG, PRPI, GRT/Sibi, CEGRAF, Cercomp, Editores e Co-
missão Assessora do Programa.
A Comissão Assessora do Programa deverá ser composta por sete mem-
bros: os pró-reitores (PRPG e PRPI), um representante do Cercomp, um 
representante do CEGRAF e dois bibliotecários, sendo um, o coordena-
dor da GRT/Sibi e o outro indicado pela Direção da BC.

a) Compete à Pró-reitora de Pós-Graduação (PRPG):
•• Definir o recurso financeiro a ser utilizado no PROAPUPEC;
•• Apoiar a biblioteca em suas ações referentes ao PP/UFG;
•• Nomear a Comissão Assessora do Programa;
•• Manter, junto com o Cercomp, o funcionamento do PP/UFG.
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b) Compete à Pró-reitora de Pesquisa e Inovação (PRPI):
•• Participar da Comissão Assessora do Programa;
•• Apoiar a biblioteca em suas ações referentes ao PP/UFG.

c) Compete à Gerência de Recursos Tecnológicos (GRT/Sibi):
•• Ministrar, semestralmente, o curso Open Journal Systems (OJS) 

para os editores, membros dos periódicos e pessoal envolvido 
com a editoração científica;

•• Assessorar os editores;
•• Orientar na indexação dos periódicos;
•• Atribuir o identificador persistente Digital Object Identifier - 

DOI, aos artigos dos periódicos que estão no Portal da UFG; 
•• Promover o Encontro de editores científicos;
•• Administrar o PP/UFG;
•• Participar da Comissão Assessora do Programa;
•• Promover a preservação digital dos periódicos;
•• Estudar as inovações a serem implantadas para as revistas, 

sejam softwares ou serviços;
•• Coordenar, juntamente com a PRPG e o CEGRAF, o Projeto 

Editoração Científica;
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•• Implantar e operacionalizar os sistemas informatizados de 
gerenciamento de dados utilizados pelo Sibi em parceria com 
o Centro de Recursos Computacionais da UFG (Cercomp);

•• Divulgar os artigos publicados nas revistas da UFG por meio 
das redes sociais.

d) Compete à Divisão de Periódicos do Centro Editorial e Gráfico 
da UFG (CEGRAF):

•• Selecionar os bolsistas para as áreas revisão, diagramação e 
revisão de língua inglesa;

•• Definir as rotinas para a execução dos serviços de revisão e 
diagramação das revistas que atendem aos critérios do programa;

•• Elaborar as diretrizes de funcionamento da Divisão de Periódicos;
•• Incentivar a capacitação dos membros da Divisão de Pe-

riódicos por meio da participação em eventos científicos e 
cursos na área;

•• Contribuir para o desenvolvimento e aperfeiçoamento da qua-
lidade editorial e ética dos periódicos auxiliando os editores e 
autores nas etapas de revisão, normalização, tradução (resumos, 
normas editoriais e apresentação) e diagramação.
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e) Compete ao Centro de Recursos Computacionais (Cercomp):
•• Fazer a gestão do sistema informatizado de gerenciamento de 

dados utilizado pela biblioteca para suporte ao PP/UFG, nas 
seguintes atividades:

•• Realizar, em parceria com a GRT/Sibi, as manutenções preventivas/
corretivas e backups nos servidores e bancos de dados do OJS;

•• Disponibilizar, juntamente com a GRT/Sibi e as Pró-reitora de 
Pós-graduação e de Pesquisa e Inovação meios para preservar 
de forma digital, a memória intelectual da universidade;

•• Realizar em parceria com a GRT/Sibi, as atualizações de 
software e migrações da plataforma de editoração.

f) Compete aos Editores Científicos:
Cada editor é responsável pela gestão editorial do seu periódico e 

deve realizar as seguintes atividades:
•• Confeccionar o projeto de criação da revista e submetê-lo à 

apreciação do Conselho Diretor da unidade acadêmica (UA), 
do Colegiado da unidade acadêmica especial (UAE) ou da 
estrutura equivalente do Órgão;

•• Participar do curso do OJS;
•• Definir o layout da revista;
•• Manter a periodicidade da revista;
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•• Tratar os documentos do periódico conforme orientações da 
equipe técnica do PP/UFG;

•• Especificar o padrão de formatação dos originais, incluindo a 
norma de apresentação para referências bibliográficas (ABNT, 
Vancouver, APA, entre outros);

••  Manter atualizados os dados dos indexadores específicos da 
área de cobertura da publicação.

g) Compete à Comissão Assessora do Programa:
•• Coordenar o programa;
•• Avaliar as solicitações de criação de periódicos;
•• Avaliar as solicitações de inclusões no PP/UFG;
•• Assessorar os editores nas questões relativas ao sistema OJS e 

nas questões relativas à comunicação científica.



DIRETRIZES PARA CRIAÇÃO DE REVISTAS

a) Apresentar um projeto;

b) Ter o projeto da revista aprovado no Conselho Diretor da Unidade, 
mesmo para as revistas vinculadas aos PPG;

c) Participar do curso do OJS, oferecido pela GRT/Sibi, no período 
estabelecido;

d) A revista ficará incubada no OJS com acesso por meio da página 
da unidade/unidade acadêmica especial/órgão/regional.

Goiânia, dezembro de 2017.



PRODUÇÃO EDITORIAL

Revisão
Rose Mendes da Silva

Janaynne Carvalho do Amaral

Projeto gráfico

Bia Menezes

Tipografia
Minion Pro

Montserrat
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