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MANUAL DE INDEXAÇÃO

UM GUIA PARA OS EDITORES

APRESENTAÇÃO
Este Manual tem por objetivo auxiliar os editores com a indexação
dos periódicos em repositórios e bases indexadores relevantes para
cada área do saber, afim de qualificar as publicações acadêmicas da
PUCRS. Nele você encontra as orientações necessárias para indexação,
critérios de cada base e demais informações necessárias para indexação,
separadas por área de avaliação.
Dúvidas e orientações adicionais quanto as indexações podem ser
encaminhadas para: editora.periodicos@pucrs.br
Normas técnicas de padronização, citação e referências podem
ser consultadas em https://biblioteca.pucrs.br/apoio-a-pesquisa/
modelos-de-normas-tecnicas-de-documentacao/
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1. INDEXADORES GERAIS
1.1 DOAJ (Directory of Open Access Journals)
O tipo de periódico que se pode inscrever:
ʞ O periódico deve estar ativamente publicando pesquisas acadêmicas.
ʞ Deve publicar pelo menos cinco artigos de pesquisa por ano.
ʞ A audiência foco deve ser pesquisadores ou profissionais.
ʞ Antes de se inscrever no DOAJ, um novo periódico deve provar um
histórico de publicação de ao menos um ano ou ter publicado pelo
menos dez artigos.

O tipo de Open Access
ʞ O periódico deve disponibilizar uma declaração sobre open access
indicando que preenche a definição de open access pelo DOAJ.
ʞ O texto completo de todo o conteúdo deve estar disponível de graça
e em open access sem atrasos.
ʞ Sem período de embargo.
ʞ Necessitar que os usuários se registrem para ler o conteúdo
é inaceitável.
ʞ Uma taxa para a versão impressa do periódico é permitida

Site do periódico
ʞ O site deve ser legível e fácil de navegar.
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ʞ O periódico deve seguir às instruções descritas no “Princípios de
Transparência” e “Melhor Prática em Publicação Acadêmica”.
ʞ HTML ou PDF, no mínimo.
ʞ O DOAJ não aprova o uso de Fatores de Impacto. Porém, reconhece
que o único Fator de Impacto oficial é aquele criado pela Clarivate.
Periódicos não podem mostrar Fatores de Impacto ou semelhantes
de nenhum outro serviço.
ʞ O site não precisa ser em inglês. Se o site estiver disponível em
diversas línguas as informações disponíveis devem ser as mesmas
em todas as línguas.
ʞ As informações a seguir devem estar disponíveis online e facilmente
acessíveis pela homepage:
ʞ Política de Open Access
ʞ Foco e escopo
ʞ Equipe editorial (incluindo afiliações institucionais de todos
os membros)
ʞ Informações para autores
ʞ Processo Editorial (peer review)
ʞ Termos de licença
ʞ Termos de direitos autorais
ʞ Taxas para o autor
Se um periódico não cobrar taxas então isto deve ser informado
Deve incluir todas as taxas que podem ser cobradas do autor, desde o
envio até a publicação, incluindo taxas de envio, taxas do processo editorial,
taxas de processamento do artigo, taxas por página, taxas por cor.
ʞ Dados de contato
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O país na inscrição e no site do periódico deve ser o país onde a editora
é registrada e realiza suas atividades editoriais.

ISSN
ʞ Um periódico deve ter pelo menos um ISSN (International Standard
Serial Number) que deve ser registrado e confirmado no site issn.org.
ʞ O ISSN deve estar disponível no site.
ʞ O nome do periódico na inscrição e no site deve ser o mesmo que
mostra no site issn.org.

Processo de controle de qualidade
ʞ O periódico deve ter um editor e um corpo editorial.
ʞ O corpo editorial deve estar listado no site.
ʞ O nome e afiliação de todos os editores e membros do corpo editorial devem ser incluídos.
ʞ Se o periódico for gerenciado por um corpo estudantil este deve
ter um conselho consultivo com pelo menos dois membros com
PhD ou equivalente.
ʞ O corpo editorial do periódico deve ter pelo menos cinco pessoas.
É recomendado que os seus membros não venham todos da mesma instituição.
ʞ Todos os artigos devem passar por um controle de qualidade (peer
review) antes da publicação.
ʞ O tipo e detalhes do processo de peer review devem estar claramente
disponíveis no site.
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ʞ O uso de um sistema checagem por plagio é recomendado, mas
não necessário para a inclusão no DOAJ.
ʞ Endogenia acadêmica deve ser minimizada
ʞ A porcentagem de artigos publicados onde pelo menos um autor
é um editor, membro do corpo de editores ou revisor ou afiliado
à instituição do periódico não deve passar de 20% baseando-se
no conteúdo das duas últimas edições

Licenciamento
ʞ Os termos de licenciamento para uso e reutilização do conteúdo
publicado deve estar claramente disponível no site.

Direito autoral
ʞ Os termos de direito autoral aplicados ao conteúdo publicado
devem estar claramente disponíveis e separados dos termos de
direito autoral aplicados ao site.
ʞ Os termos de direito autoral devem não contrafizer os termos de
licença ou os temos de open access.

Critérios adicionais para diferentes áreas de periódicos
ʞ Artes e humanidades
ʞ Para essas áreas, o DOAJ pode aceitar periódicos que passem por
uma avaliação editorial, ao invés de uma peer review. Avaliações
editoriais devem ser completadas por no mínimo dois editores.
ʞ Relatos de casos clínicos
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ʞ DOAJ apena considera relatos de casos como pesquisa se eles
incluírem uma análise retrospectiva de mais de três casos clínicos
e/ou uma revisão literária. Antes de inscrevê-los, garanta que o
periódico tenha publicado ao menos cinco artigos por ano que
se encaixem nessa definição.
ʞ Procedimentos de conferência
ʞ Para o DOAJ incluir periódicos que se dedicam a publicar procedimentos de conferência, o periódico deve ter um ISSN e um corpo
editorial ou de conselho que que forneça supervisão. Artigos de
cada conferência publicada devem passar por peer review de
acordo com os critérios do DOEJ. O texto completo com todos
os artigos de conferência deve estar disponível. Procedimentos
de conferência individuais não serão indexados.
ʞ Dados
ʞ O DOAJ aceitará publicações de artigos de pesquisa sobre dados
ou datasets, mas não publicações que simplesmente fazem links
para datasets ou anunciam a disponibilidade deles.
ʞ Periódicos com sobreposição
ʞ O DOAJ aceitará periódicos que selecionam e fazem a peer
review de artigos que estão presentes em um servidor de pré-impressão ou em outro site.
ʞ Periódicos com gerenciamento estudantil
ʞ Se um jornal for gerenciado por um corpo estudantil deve haver
um conselho onde pelo menos dois membros tenham um PhD
ou equivalente.
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1.2 INDEX COPERNICUS

Critérios Formais para a Inclusão
ʞ Registrar um periódico no banco de dados do ICI World of Journals.
ʞ Preencher um questionário de avaliação e enviá-lo até a data definida.
ʞ Permitir que os Experts do Index Copernicus tenham acesso aos
fascículos do ano avaliado.

Questões do Periódico
ʞ Se o periódico for publicado apenas na forma eletrônica, é necessário
submeter ao Journal Passport os artigos completos publicados no
ano avaliado.

Requisitos Preliminares à Indexação
ʞ Caráter científico - a parte predominante dos artigos publicados em
periódico durante os dois anos anteriores à data de preenchimento
do questionário constituiu artigos de pesquisa, ou seja, artigos
que apresentam resultados de pesquisas originais empíricas,
teóricas, técnicas ou analíticas, com o título da publicação , nomes e
sobrenomes dos autores com sua afiliação e artigos que apresentam
o estado atual do conhecimento, metodologia de pesquisa, teor
do processo de pesquisa, resultados e conclusões de pesquisas
juntamente com as fontes citadas (bibliografia). Estudos polêmicos e
de revisão, bem como glosas e comentários jurídicos publicados em
periódicos científicos, também são considerados artigos de pesquisa.
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ʞ O periódico científico foi publicado durante todo o ano avaliado esta condição significa que a redação deve publicar tantos números
quantos a frequência de um periódico. Se um periódico foi criado no
ano avaliado, é um periódico trimestral e apenas 2 números foram
publicados até o momento, a avaliação será possível no próximo
ano de indexação.
ʞ Site ativo e atualizado.
ʞ Procedimento de revisão publicado de artigos de pesquisa.

1.3 LATINDEX
Requisitos Básicos
ʞ Para serem avaliados, os periódicos devem ter dois anos de idade em
sua versão online e ser atualizados a partir do tempo de qualificação.
ʞ O site da revista deve permitir o acesso gratuito a todo o conteúdo.
ʞ Os periódicos publicados por instituições privadas, de acordo com a
classificação do Latindex, devem ser indexados no Diretório de Revistas em Acesso Aberto (DOAJ) ou no SciELO para enviar sua inscrição.

Característica Básicas
ʞ Gestores editoriais: A revista deve mencionar o nome do editor
responsável e os nomes das pessoas que compõem os corpos editoriais (comitê editorial, conselho editorial, conselho editorial ou
outras denominações). Os membros dos corpos editoriais devem
ser listados nominalmente. Será imprescindível que todos esses
requisitos sejam atendidos e que a informação esteja visível no site.
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ʞ Geração contínua de conteúdo: A revista deve demonstrar a geração
ininterrupta de novos conteúdos nos últimos dois anos consecutivos,
de acordo com a periodicidade declarada.
ʞ Identificação da autoria: Todos os documentos publicados na revista
devem ser assinados pelas pessoas autores ou possuam declaração
de autoria institucional ou indiquem sua procedência.
ʞ Entidade editora do periódico: O nome da entidade editora ou
instituição do periódico deve ser indicado em local visível. Revista
que deve ser de total solvência acadêmica, bem como seu endereço
postal completo e e-mail.
ʞ Instruções para publicação: Estas instruções devem sempre aparecer
no site da revista.
ʞ Sistema de arbitragem: O periódico deve detalhar o procedimento
utilizado para selecionar os artigos a serem para postar. A arbitragem
deve ser externa ao periódico e indicar o tipo de revisão, o órgão
responsável deve ser incluído da decisão final.
ʞ ISSN: Os periódicos Online devem ter seu próprio ISSN digital. Não é
dado como certo se apenas o ISSN para a versão impressa da revista.

Características de Apresentação
ʞ Navegação e funcionalidade de acesso ao conteúdo: Deve conter
resumos, índices ou uma estrutura que permite o acesso aos
artigos em no máximo três cliques de sua página inicial.
ʞ Acesso histórico ao conteúdo: A revista deve fornecer acesso a
todo o seu conteúdo ou pelo menos aos publicados nos últimos
cinco anos.
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ʞ Menção da periodicidade: O periódico deve mencionar a sua
periodicidade, o número de fascículos que publicará por ano
ou quando apropriado e a declaração de publicação continua.
Em todos os casos, você deve incluir as datas abrangidas.
ʞ Bibliografia: O periódico deve incluir a bibliografia no início ou
no final do artigo. Deve conter pelo menos: título completo ou
abreviado do periódico, data, capas e a numeração do periódico
(volume, número, parte ou seus equivalentes).
ʞ Afiliação institucional dos membros dos corpos editoriais: A
revista deve fornecer os nomes e detalhes completos das instituições às quais os membros dos diferentes corpos editoriais
estão vinculados ou, se for caso disso, declaração de trabalhador
independente. Não basta indicar apenas o país.
ʞ Afiliação dos autores: Cada documento deve conter o nome
completo da instituição do autor ou, se for caso disso, declaração
de trabalhador independente.
ʞ Datas: Os artigos (originais, revisão e ensaios) devem incluir as
datas de recebimento e aceitação dos originais. Qualificam-se
apenas se ambas as datas forem indicadas.

Características de Gestão e Política Editorial
ʞ Definição da revista: Na página da revista deve-se citar o objetivo,
a cobertura temática e o público a quem é dirigido.
ʞ Documentos com autoria externa: Pelo menos 50% dos trabalhos
publicados devem vir de autores externos a entidade editora e seus
corpos editoriais. No caso de revistas editadas por associações, serão
consideradas autores pertencentes à entidade editora, aqueles
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que fazem parte da direção da associação ou que fazem parte da
equipe editorial da revista.
ʞ Abertura para publicação: Pelo menos dois terços dos membros dos
corpos editoriais colegiados (comitês ou conselhos de periódicos)
devem pertencer a instituições que não a entidade editora.
ʞ Serviços de informação: A revista deve ser incluída em algum serviço de índice e resumo, diretórios, catálogos, portais de revistas,
bibliotecas de jornais virtuais, sistemas de categorização ou listas
do núcleo básico de revistas nacionais, entre outros serviços de
informação, que sejam seletivos.
ʞ Cumprimento da periodicidade: O periódico deve ser publicado no
início do período declarado. Para publicações com periodicidades
trimestrais, trimestrais e semestrais, devem fazê-lo no primeiro mês.
Na publicação de revistas contínua, a característica será considerada
cumprida quando a revista tiver publicado, dentro da periodicidade
declarada, menos um artigo no momento da avaliação.
ʞ Políticas de acesso e reutilização A revista deve informar claramente
sobre as políticas de direitos autorais que estabelece quanto ao
acesso aos seus arquivos; quais direitos eles mantêm e quais eles
atribuem aos autores e leitores.
ʞ Código de Ética: A revista deve informar e descrever as normas ou
códigos de ética que utiliza, que podem ser internacional, institucional ou próprio.
ʞ Detecção de plágio: O periódico deve declarar quais são as políticas
para detecção de plágio
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Características de Conteúdo
ʞ Conteúdo original: Pelo menos 40% dos documentos publicados
devem ser artigos de pesquisa, comunicação científica ou criação
original: artigos de pesquisa originais, artigos de revisão, opinião,
ensaios e casos clínicos.
ʞ Referências bibliográficas que adotam uma norma: Nas instruções
para publicação das normas devem ser indicadas elaboração de referências bibliográficas adotando padrão internacional amplamente
aceito (APA, Harvard, ISO, Vancouver ou algum outro, sem variações).
ʞ Exigência de originalidade: Na apresentação da revista ou nas instruções de publicação, a exigência de originalidade para trabalhos
submetidos para publicação.
ʞ Resumo: Todos os artigos originais, resenhas e ensaios devem ser
acompanhados de um resumo no idioma original da obra.
ʞ Resumo em dois idiomas: Todos os artigos originais, revisões e
ensaios devem incluir resumos no idioma original da obra e em
um segundo idioma
ʞ Palavras-chave: Todos os artigos originais, revisões e testes devem
incluir palavras-chave ou equivalente no idioma original da obra.
ʞ Palavras-chave em dois idiomas: Todos os artigos originais, revisões
e ensaios devem incluir palavras-chave ou equivalentes na língua
original da obra e em uma segunda língua.
ʞ Número de artigos publicados por ano: A revista deve publicar pelo
menos cinco originais, revisão ou ensaios por ano.
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Características do Periódico Online
ʞ Uso de protocolos de interoperabilidade: A revista deve incorporar
protocolos de interoperabilidade que lhe permitam ser coletados
por outros sistemas de distribuição. Você deve indicar qual protocolo de interoperabilidade você usa e o endereço eletrônicos para
acessar. Da mesma forma, você deve incluir meta tags na página
de apresentação e nos artigos.
ʞ Uso de formatos de edição diferentes: Para se qualificar, a revista
deve usar mais de um formato de edição para o visualização e leitura
dos textos completos dos documentos publicados.
ʞ Serviços de valor agregado: Para se qualificar, a revista deve incluir
serviços agregados, como multimídia (vídeo, som); publicação
contínua (artigo por artigo); acesso a dados brutos (estatísticas
e anexos); instalações para pessoas com diferentes deficiências
podem acessar o conteúdo da revista, instruções de como citar os
artigos, adoção de práticas de ciência aberta, entre outros.
ʞ Serviços de interatividade com o leitor: A revista deve incluir serviços que facilitem a interatividade com leitores, como serviços
de alerta; participação em redes sociais acadêmicas; espaços para
comentários; utilização de fóruns para discussão de conteúdo,
widgets e blogs, entre outros.
ʞ Motores de busca: O periódico deve possuir um motor de busca que
permita buscas por palavras ou por índices, bem como a possibilidade de utilização de operadores booleanos, entre outros.
ʞ Uso de identificadores uniformes de recursos: Todos os artigos publicados devem usar identificadores Uniform Resource Identifiers
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(URIs), por exemplo, identificadores como Handle, Digital Object
Identifier (DOI) ou Archival Resource Chave (ARK).
ʞ Uso de estatísticas: O periódico deve fornecer ferramentas relacionadas ao uso de estatísticas próprias página.
ʞ Políticas de preservação digital: O periódico deve relatar as políticas
de preservação de arquivos digitais que você implementou.

1.4 PSYCINFO
Necessidades para a admissão
ʞ Estar disponível online ou em formato pdf (não aceitamos mais
periódicos apenas impressos).
ʞ Seja relevante para as ciências comportamentais.
ʞ Ter qualidade e alcance de interesse para um público internacional.
ʞ Ser revisado por pares.
ʞ Os pares com conhecimento na área do assunto e que vêm de uma
variedade de perspectivas e configurações revisam os manuscritos
enviados e aconselham o editor sobre sua originalidade, importância
e rigor científico.
ʞ Siga as convenções padrão para periódicos acadêmicos:
ʞ
ʞ
ʞ
ʞ
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Têm um título informativo e títulos de artigos descritivos.
Inclua os endereços completos dos autores.
Inclui resumos e palavras-chave.
Incluir referências atuais, de periódicos de qualidade e de um
número apropriado para os artigos em um formato padrão.
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ʞ Conter índices, resumos, títulos e palavras-chave utilizáveis em
inglês (consulte Requisitos para APA PsycInfo Abstracts.
ʞ Demonstrar diversidade de revisores e autores - sem órgãos internos.
ʞ Incluir todos ou quase todos os artigos originais - sem publicações ou
periódicos voltados para membros, que consistem principalmente
de material republicado.
ʞ Conter artigos que são fundamentados com dados empíricos ou
outros meios.
ʞ Ser publicado em uma programação regular apropriada para a
frequência estabelecida do periódico.
ʞ Ter artigos escritos por profissionais em suas áreas. Diários de
alunos não serão aceitos.
ʞ Fornecer evidências de acordos de arquivamento, online ou de
outra forma.
ʞ Incluir uma data de postagem para artigos e revisões.
ʞ Usar de numeração de páginas ou de artigos.

Atributos Complementares que Podem Favorecer na Avaliação
ʞ Patrocínio de uma associação psicológica ou outro profissional
científico ou profissional.
ʞ Psicólogos entre os membros do conselho editorial e autores.
ʞ Indexado em outras bases de dados.
ʞ Acesso online.
ʞ Referências transliteradas.
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1.5 REDALYC
Critérios básicos de admissão
ʞ Antiguidade
ʞ A revista deve ter no mínimo dois anos.
ʞ Os fascículos editados nos últimos dois anos devem estar visíveis
em sua plataforma
ʞ Para fins de avaliação, apenas números regulares editados sem
demora serão considerados.
ʞ Avaliação por pares
ʞ Todos os originais publicados devem ser submetidos a um
processo de opinião por pares acadêmicos (especialistas).
ʞ O processo de opinião deve especificar o tipo de opinião que se
realiza (sem ou com anonimato, por uma ou ambas as partes),
bem como as suas fases, os resultados possíveis e a forma como
os casos controversos são resolvidos.
ʞ A equipe Redalyc irá verificar se em alguma seção - preferencialmente no chamado “processo de revisão por pares” e / ou
nas instruções para autores - este requisito é explicitamente mencionado.
ʞ Porcentagem de conteúdo científico.
ʞ No mínimo 75% das contribuições em cada número devem ser
resultados originais de pesquisas científicas, bem como outras
contribuições originais significativas para a área específica da revista.
ʞ Exogeneidade na publicação.
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ʞ Pelo menos 70% dos artigos científicos publicados em cada
número são colaborações fora da instituição editora (com pelo
menos um autor fora da instituição).
ʞ Conformidade com a periodicidade.
ʞ Os fascículos devem ser publicados pontualmente de acordo
com a periodicidade expressa pela revista (mensal, bimestral,
trimestral).
ʞ No caso de revistas com periodicidade contínua, espaços superiores a três meses sem novas matérias online serão avaliados negativamente.
ʞ XML JATS
ʞ Você tem seus artigos marcados no formato XML JATS.
ʞ Caso você não possua este formato, poderá utilizar a ferramenta
de marcação Marcalyc (o treinamento online personalizado é
oferecido gratuitamente pela Redalyc) e deverá marcar todos os
seus conteúdos a partir de 2016 para incorporação em redalyc.org.

Critérios altamente valorizados e desejáveis
ʞ Conteúdo científico:
ʞ Exogeneidade dos avaliadores.
ʞ A participação de avaliadores externos à instituição editora
no processo de opinião deve ser explicitamente mencionada.
ʞ Requisito de originalidade.
ʞ Deve ser explicitamente exigido que todos os artigos submetidos
para publicação sejam originais e inéditos e que não sejam submetidos simultaneamente em outras revistas ou corpos editoriais.
ʞ Exogeneidade do corpo editorial.
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ʞ Pelo menos 75% dos membros do conselho editorial devem ser
externos à entidade editora.
ʞ O critério não pode ser avaliado se a revista não menciona a
instituição editora e o país dos membros do conselho editorial
(o uso de siglas não é considerado válido)
ʞ Tempos de avaliação.
ʞ Apresenta informações nas instruções aos autores e / ou em suas
políticas editoriais sobre o tempo estimado para os processos
de avaliação e publicação.
ʞ Formato de avaliação visível.
ʞ Torne seu formulário de avaliação público e visível (usado
pelos revisores).
ʞ Datas do processo de avaliação.
ʞ As datas de recebimento e aceitação devem ser indicadas em
cada artigo, preferencialmente na primeira página. É aconselhável especificar cada rodada de correções no processo de
arbitragem antes da aceitação do artigo.
ʞ Fascículos sem conteúdo científico.
ʞ Os casos em que fascículos publicados sem conteúdo científico
ou documentos republicados substituam os números regulares
serão avaliados negativamente. Isso é considerado uma má
prática editorial.
ʞ Taxas de rejeição.
ʞ Torna a taxa de rejeição do artigo pública e visível para o ano
anterior à aplicação.
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ʞ Periodicidade
ʞ Na página principal do portal da revista, no Índice e nas seções
“Atual” e “Anterior” ou “Arquivo”, os meses que compõem o período
de publicação dos números, bem como o mês de publicação
de cada questão.
ʞ A revista especifica o dia em que coloca suas edições online.
ʞ Acesso livre
ʞ Indique explicitamente em sua página inicial quais são suas
fontes de financiamento.
ʞ Menção explícita do licenciamento ao abrigo do qual a revista
ou instituição editora publica os conteúdos. Recomenda-se o
uso de licenças Creative Commons, com atribuição e direitos
não comerciais (BY, NC).
ʞ Para obter mais informações, visite https://wiki.creativecommons.org/ . Para proteger a divulgação de conteúdos abertos
e evitar a exploração lucrativa por terceiros, é aconselhável
enviar os formatos ou condições que os autores assinam ou
aceitam eletronicamente para ceder os direitos de distribuição
e reprodução dos materiais.
ʞ A revista inclui as informações relacionadas à licença Creative
Commons (legível por máquina) nos metadados dos artigos
em formatos portáteis (por exemplo, PDF, ePub).
ʞ É necessário que cada artigo tenha suas informações de licença
nas propriedades do arquivo portátil. Quanto aos formatos de
exibição, deve estar no código-fonte.
ʞ Menciona-se quem é o titular dos direitos econômicos do conteúdo da revista (copyright).
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ʞ A revista descreve quando (quando o arquivo é enviado, quando
o trabalho é aceito, no momento da publicação, ou após um
período de embargo) e em qual versão (versão pré-impressa
sem avaliação e / ou versão editorial pós-impressa) permite
o auto-arquivamento de artigos publicados, em repositórios
institucionais, páginas temáticas ou pessoais.
ʞ Gestão Editorial
ʞ Indique nos dados de contato: nome completo do contato,
nome completo da instituição ou órgão editor (sem abreviaturas), cidade e país de publicação (sem abreviações) e e-mail
(institucional)
ʞ A cobertura temática (abrangência) deve ser indicada explicitamente, bem como a definição precisa da natureza da revista,
incluindo: objetivo, público ou comunidade a que se dirige (A
falta de qualquer um desses dados determinará o descumprimento deste critério).
ʞ A revista tem um tema específico (foco).
ʞ Deve ter um diretório completo da revista que inclua o seguinte:
identidade do editor responsável, diretório do conselho editorial,
indicando o nome completo de cada membro.
ʞ Cada artigo é identificado por timbre bibliográfico na primeira
página e nas páginas internas, que inclui:
ʞ Nome da revista ou ISSN
ʞ Volume e número
ʞ Período coberto pela edição indicando meses e anos
ʞ Nomes dos autores
ʞ Deve indicar a filiação institucional dos membros do conselho
editorial, incluindo o país. (Abreviaturas ou siglas não são consideradas válidas nem nas instituições nem nos países)
22
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ʞ Deve haver um índice contendo todos os dados mencionados
a seguir: título completo de todos os artigos na língua original
e em uma segunda língua (de preferência em inglês), nome de
pelo menos um dos autores
ʞ Cada artigo deve indicar: os nomes completos dos autores, o país
e a instituição de afiliação de cada um (abreviações ou acrônimos
não são considerados válidos nem nas instituições nem nos
países) e o endereço de e-mail de pelo menos um dos autores
ʞ A falta de qualquer um desses dados determinará o descumprimento deste critério. Informações contidas em seções separadas,
que podem ser denominadas “Nossos Autores” ou “Sobre os
Autores”, não serão consideradas
ʞ Recomenda-se a publicação de uma quantidade mínima anual
de 16 artigos por ano. (Publicar significativamente menos artigos
será considerado uma má prática editorial)
ʞ Homogeneidade de seus fascículos em termos de número de
artigos publicados.
ʞ A revista deve citar os registros e distinguir entre: diretórios,
bases de dados e índices em que é atual. Além disso, cada
registro declarado deve ter um link direto para ele. (Se a informação expressa no formulário não for verdadeira, o critério será
considerado como não cumprido)
ʞ As regras de preparação das referências bibliográficas e o estilo
de citação a ser observado são detalhados em detalhes. Da mesma forma, sua aplicação será verificada nos artigos publicados.
ʞ Estilos de citação aceitos internacionalmente são recomendados.
ʞ Deve constar em cada artigo: resumo no idioma original, resumo em
segundo idioma (de preferência inglês), palavras-chave no idioma
original e palavras-chave em segundo idioma (de preferência inglês).
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ʞ A falta de qualquer um desses dados determinará o descumprimento deste critério. As informações incluídas em seções
separadas, geralmente chamadas de “resumos e / ou resumos”,
não serão consideradas.
ʞ As instruções para os autores estão incluídas em um segundo
idioma, de preferência em inglês, de forma visível na página
da revista.
ʞ A revista deve mencionar se subscreve algum código de ética
e boas práticas editoriais científicas (por exemplo: COPE, CSE,
CSIC, etc.). Recomenda-se que aponte as práticas inaceitáveis e
as medidas que implicam a violação do referido código.
ʞ A revista deve detalhar o método que utiliza para detectar
semelhanças de textos, resultando em possível plágio ou se
faz uso de algum software.
ʞ Recomenda-se especificar que o resultado seja comunicado
ao (s) autor (es), com suas respectivas fontes, e solicitar seus
comentários antes de definir que se trata de comportamento
de plágio e, consequentemente, não editável. Sugere-se que,
caso seja utilizado um software, o periódico não toma a decisão
sobre a contagem de lançamentos, mas sim a decisão do editor.
ʞ As políticas de preservação de arquivos digitais devem
ser detalhadas.
ʞ A revista deve ter uma Home ou landing page independente
da sua instituição.
ʞ Apenas revistas serão avaliadas em sua plataforma eletrônica,
revistas impressas não serão avaliadas a menos que o editor
apresente justificativa para tal.
ʞ A plataforma eletrônica deve ser independente do portal da
instituição ou das autoridades editoras, ou seja, deve ter uma
24
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ʞ

ʞ
ʞ

ʞ
ʞ

ʞ
ʞ
ʞ
ʞ

URL e um site independente do portal da instituição editora,
o que facilita sua localização e visualização (isso não significa
que está fora do domínio institucional).
Redalyc não busca substituir a presença da revista na web, mas
sim recomendar as melhores práticas de visibilidade e interoperabilidade tecnológica. O anterior, de acordo com os tempos
em que vive a comunicação científica, onde a forma perde peso
devido ao seu custo e limitações de âmbito.
Disponibiliza ao usuário mais de um formato eletrônico para
exibição de artigos publicados (PDF, RDF, ePub, HTML, XML).
Utiliza um gerenciador editorial eletrônico como ferramenta de
controle do processo de opinião e não apenas como plataforma
de publicação. Redalyc recomenda OJS 3.X.
Possui protocolos de interoperabilidade (OAI-PMH: Protocolo
de Iniciativa de Arquivos Abertos para Coleta de Metadados).
Possui um motor de busca específico para o conteúdo da revista, para localização e recuperação de artigos publicados,
e também permite a utilização de operadores lógicos para
otimizar a pesquisa.
Permite o download de cada um dos artigos individualmente.
Todas as edições digitais disponíveis da revista devem estar
visíveis em um único site
A revista pede aos autores seus identificadores Redalyc e / ou
ORCID (ID).
A página eletrônica possui navegabilidade eficiente, ou seja,
deve permitir o acesso ao conteúdo da revista em no máximo

três cliques.
ʞ A revista deve ter características de publicação online que proporcionem valor agregado ao usuário, por exemplo: serviços
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multimídia, acesso a fontes de dados, serviços de acessibilidade
e inclusão do usuário, além de divulgação em sites especializados
(Google Scholar, Mendeley, Academia.edu , Research Gate, etc.)
ʞ O periódico deve facilitar o uso de tecnologias de interação, como blogs e fóruns que permitam ao usuário participar bilateralmente.
ʞ A revista deve ter uma seção de estatísticas atualizada, seja em
seu próprio site, seja por meio de serviços de terceiros.

1.6 REDIB
Critérios da Política Editorial
Itens obrigatórios
ʞ A revista identifica claramente a entidade e responsabilidade
editorial, seja institucional ou individual.
ʞ A revista declara seus objetivos científicos, cobertura temática e
público desejado.
ʞ A revista declara uma equipe editorial responsável pela implementação de sua política e gestão, composta por órgãos gerenciais e
colegiados, identificando individualmente aos seus membros e
incluindo a sua afiliação institucional.
ʞ A revista declara expressamente a exigência de originalidade e
caráter inédito dos artigos.
ʞ Pelo menos 60% do conteúdo da publicação é de natureza de
pesquisa original no campo científico e acadêmico.
ʞ A revista declara sua abertura à participação de autores externos
à entidade do editor.
26
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ʞ A revista conta com a colaboração de revisores externos fora de sua
equipe editorial e da instituição editora.

Itens Recomendados
ʞ A maioria dos membros da equipe editorial é externa à entidade editora.
ʞ A revista tem um Guia de Boas Práticas que descreve as responsabilidades dos editores, autores e revisores e as diretrizes são especificadas para a resolução de conflitos editoriais de qualquer natureza.

Critérios de Gestão Editorial
Itens obrigatórios
ʞ A revista possui um site próprio que facilita o acesso a todos os
seus conteúdos.
ʞ A revista possui um e-ISSN ou ISSN-L.
ʞ A revista declara e cumpre uma periodicidade.
ʞ A revista possui um padrão de publicação, que detalha as instruções aos autores e o procedimento seguido da recepção, seleção e
avaliação dos originais.
ʞ A revista traz informações sobre as condições de uso e reaproveitamento do conteúdo (Creative Commons ou outras licenças).

Itens Recomendados
ʞ A revista possui um provedor de dados baseado no protocolo
OAI-PMH para a exportação de metadados de artigos em formato
Dublin Core.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDITORA UNIVERSITÁRIA
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ʞ A revista está indexada em um dos principais diretórios, catálogos,
bibliotecas de jornais virtuais, etc.
ʞ A revista usa ferramentas projetadas para detectar plágio em
qualquer uma das suas formas.

Critérios de apresentação da revista
Itens obrigatórios
ʞ O site da revista é navegável e funcional, permitindo rápido acesso
ao conteúdo.
ʞ Os fascículos da revista são apresentados de forma correlativa
e coerente.
ʞ Cada edição da revista contém uma tabela de conteúdos (índice
ou resumo).
ʞ A revista fornece acesso a cada um dos artigos e outros documentos publicados em texto completo, de forma independente e em
arquivos separados e não apenas para a edição completa ou para
seu índice.

Itens Recomendados
ʞ Os metadados aparecem no código-fonte da página inicial da revista em Dublin Core ou metatags com as principais informações
da revista.
ʞ A revista possui sistema de busca simples e avançados para localizar documentos
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ʞ A revista oferece serviços de valor agregado como assinaturas,
alertas, ajuda, etc.

Critérios de Apresentação dos Conteúdos
Itens obrigatórios
ʞ Os autores estão devidamente identificados, incluindo sua afiliação institucional.
ʞ A publicação fornece o título, resumo e palavras-chave dos artigos
e outros documentos publicados pelo menos em inglês.
ʞ A revista fornece a bibliografia citada em cada artigo em uma seção
específica e independente.

Itens Recomendados
ʞ Artigos e outros documentos publicados incluem papel timbrado
bibliográfico (título, volume, número, local e data).
ʞ Os artigos publicados contêm a data de recebimento e aceitação
deles mesmos.
ʞ Artigos e outros documentos têm um identificador de objeto digital
DOI (Digital Object Identifier) ou similar.
ʞ Os autores são identificados nos artigos por meio de seu código
ORCID (aberto ID do pesquisador e contribuidor).
ʞ Os artigos são publicados em texto completo no formato XHTML.
ʞ Os artigos são publicados em texto completo em formato XML de
acordo com a norma JATS NLM Journal Publishing 3.0.
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ʞ A revista inclui a bibliografia citada em cada artigo como um campo exportável no formato Dublin Core de acordo com o protocolo
OAI-PMH.
ʞ A publicação fornece o título, resumo e palavras-chave dos artigos
e outros documentos publicados em pelo menos dois idiomas, um
deles sendo inglês.

Critérios de Inclusão na Plataforma
Itens obrigatórios
ʞ A revista deve ter completado 12 meses de atividade, publicando
conteúdo de acordo com a periodicidade declarada, antes de optar
por participar da plataforma.

1.7 SCIELO
Critérios da Avaliação
ʞ Tempo de Existência
ʞ O periódico deve ter, pelo menos, 4 (quatro) números publicados
ou o equivalente em número de artigos em publicação contínua
para ser considerado no processo de avaliação
ʞ Caráter Científico
ʞ Os periódicos passíveis de indexação devem publicar predominantemente artigos de pesquisa, além de artigos de revisão,
artigos de dados ou ensaios relevantes para a área temática.
ʞ Os manuscritos submetidos devem citar e referenciar todos
os dados, códigos de programas e outros materiais que foram
utilizados ou gerados na pesquisa.

30

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDITORA UNIVERSITÁRIA

ʞ Não se permite a duplicação de publicação ou tradução de artigo já publicado em outro periódico ou como capítulo de livro.
ʞ Tipos de Textos
ʞ Os seguintes tipos de documentos não serão indexados e publicados: anais, anúncio, calendário, chamadas, livros recebidos,
notícia, reimpressão, relatório de reunião, resumo, resumo expandido ou resumo de teses, revisão de produto, tese e tradução
(de artigo já publicado).
ʞ Relevância
ʞ A relevância de um periódico é determinada pela sua contribuição para o desenvolvimento da sua área de conhecimento
e das respectivas comunidades de pesquisa assim como sua
contribuição ao desempenho da respectiva área temática na
Coleção SciELO Brasil e mais amplamente à produção científica
do Brasil. Além do desempenho científico que é essencial, a
relevância compreende também a contribuição cultural, social
e econômica das pesquisas comunicadas pelo periódico.
ʞ Sustentabilidade e Qualificação Editorial
ʞ A sustentabilidade é verificada pelo fluxo de manuscritos que
o periódico recebe, porcentagem de aprovação e tempo de
processamento no contexto da área temática.
ʞ Cabe ao periódico assegurar a gestão eficiente do processo de
recepção e avaliação dos manuscritos e editoração dos artigos
aprovados. Nesse sentido, é determinante para a sustentabilidade do periódico o apoio político, operacional e financeiro
que recebe da instituição ou instância responsável por sua
publicação assim como da comunidade de pesquisa que serve.
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ʞ No processo de avaliação é esperado que os periódicos contem
com orçamento anual previamente disponível ou capacidade
estabelecida de geração de recursos de modo a assegurar a
continuidade da operação na coleção.
ʞ No processo de avaliação, a qualificação editorial é verificada,
por um lado, nos antecedentes acadêmicos do corpo editorial, e,
por outro, na gestão eficiente do fluxo de recepção e avaliação
de manuscritos, editoração dos artigos aprovados e marketing
do periódico. O desempenho do periódico nos indicadores
bibliométricos no contexto da área temática informa também
a qualificação do periódico. Um componente crítico da gestão
editorial é o Plano de Desenvolvimento Editorial (PDE) que
define ações, recursos necessários e resultados almejados para
os próximos 3 a 5 anos.
ʞ Informações Importantes para o Site do Periódico
ʞ Título e identificação. Deve conter: título de acordo com o registro do ISSN e, se houver, subtítulo; ISSN da versão on-line
e ISSN da versão impressa; título anterior se houver; nome da
entidade ou entidades responsáveis legalmente; data de criação;
cobertura temática codificada de acordo com a classificação da
CAPES, identificando primeiro e segundo níveis.
ʞ Sobre o periódico. Deve conter: missão do periódico associada
a uma disciplina, área temática, movimento social ou cultural;
referência a um estatuto e/ou outro documento sobre a origem,
institucionalidade, missão e governança do periódico; Indexação
e indicadores bibliométricos; histórico do periódico, compreendendo a origem e principais marcos no desenvolvimento do
periódico, com destaque para suas características específicas;
acesso aberto e modelo de financiamento.
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ʞ Instruções aos Autores. Deve conter: Escopo e priorização das
pesquisas passíveis de avaliação para publicação; tipos e estrutura de documentos aceitáveis; diretrizes sobre boas práticas éticas
que os manuscritos devem apresentar (aprovação de comitê de
ética e registro prévio da pesquisa quando aplicáveis, conflitos
de interesse, critérios de autoria e registro das contribuições de
cada autor e outras exigências específicas da área temática ou do
periódico); conformidade do manuscrito com as boas práticas
da ciência aberta (condições de aceitação de manuscritos depositados previamente em um servidor de preprints reconhecido;
Diretrizes sobre a identificação, referenciamento e disponibilização dos dados utilizados e gerados pela pesquisa, códigos
de programas de processamento de dados e outros materiais
subjacentes ao texto do manuscrito para efeitos de avaliação,
reuso e reprodutibilidade; e, opções de abertura do processo
de avaliação dos manuscritos); normas bibliográficas adotadas
para citações e referências bibliográficas a outros textos, dados
de pesquisa, métodos, programas de computador e outros materiais; os procedimentos de avaliação dos manuscritos devem
ser devidamente documentados; direitos e responsabilidades
do autor sobre o artigo publicado; quando adotada, informar
o valor das taxas de publicação e opções de isenção.
ʞ Equipe editorial. Deve conter: Editor-chefe; corpo de editores
associados ou de seção; editores honorários; concelho editorial.
ʞ Composição da Equipe Editorial
ʞ Os periódicos indexados pelo SciELO devem maximizar a internacionalização do corpo de editores. Devem, em conjunto, atender
às porcentagens mínimas e idealmente as recomendadas de
editores associados ativos com afiliação institucional no Exterior
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDITORA UNIVERSITÁRIA
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ʞ Multilinguismo
ʞ Quanto ao idioma dos artigos, os periódicos da Coleção SciELO
Brasil podem publicar todos os artigos em único idioma, todos
os artigos simultaneamente em mais de um idioma, alguns
artigos em um idioma e outros em outro idioma e ainda outros
simultaneamente em mais de um idioma.
ʞ A linha de ação prioritária de internacionalização do SciELO
busca maximizar o número de artigos originais e de revisão no
idioma inglês de acordo com sua área temática.
ʞ Submissão e Avaliação dos Manuscritos
ʞ Na submissão dos manuscritos o autor correspondente deve
informar sobre o alinhamento da pesquisa e conformidade
do manuscrito com as práticas da ciência aberta. Para tanto, o
SciELO recomenda o uso do Formulário sobre Conformidade
com a Ciência Aberta que deve ser submetido como arquivo
suplementar ao manuscrito e que deverá ser compartilhado
com os editores e pareceristas.
ʞ Os procedimentos de avaliação por pares, guias e formulários
devem estar atualizados em relação à verificação da conformidade da pesquisa e do manuscrito com as práticas da ciência
aberta e compatíveis com as instruções aos autores.
ʞ Todos os periódicos SciELO devem gerir e operar a avaliação
dos manuscritos com apoio de um sistema de gestão on-line
certificado pelo SciELO
ʞ O tempo médio de processamento dos manuscritos deve ser
no máximo de até 6 (seis) meses, considerando o tempo entre
as datas de submissão e de decisão final, e de até 12 (doze)
meses, considerando o tempo entre as datas de submissão e
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publicação do manuscrito. Entretanto, recomenda-se um ciclo
total médio de 6 (seis) meses.
ʞ A submissão de manuscritos deve estar disponível de forma
contínua, ou seja, os periódicos indexados no SciELO não devem
suspender a recepção de manuscritos em nenhum período por
nenhuma razão.
ʞ A linha de ação prioritária de internacionalização do SciELO
busca maximizar o número de pesquisadores afiliados em instituições estrangeiras entre os editores e pareceristas segundo
a área temática.
ʞ Boas Práticas e Ética na Comunidade Científica
ʞ O periódico indexado no SciELO deve explicitar nas instruções
aos autores seu compromisso com a observância das boas práticas de ética na gestão dos manuscritos que envolve editores,
pareceristas e autores, com destaque para:
ʞ As condições que os manuscritos devem cumprir em relação à
ética na pesquisa e sua comunicação
ʞ As políticas do periódico com relação à identificação e condução
de más condutas e de aceitação de denúncias de más condutas.
ʞ Autores
ʞ O registro completo da afiliação dos autores é essencial para
apoiar sistemas de controle bibliográfico, segurança de autoria e
acompanhamento da origem e contribuição institucional e geográfica das pesquisas comunicadas pelos periódicos do SciELO.
ʞ Periódicos com afiliações de autores restritas a uma instituição ou área geográfica específica não são considerados
para avaliação.
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ʞ Todos os autores dos periódicos SciELO devem vir acompanhados
do respectivo ORCID iD.
ʞ Alinhamento com as Práticas de Comunicação de Ciência Aberta
ʞ Os periódicos devem atualizar a política editorial e informar os
autores sobre a importância da adoção das práticas de ciência
aberta; ajustar a gestão editorial para: aceitar a submissão de
manuscritos depositados previamente em servidores de preprint
certificados pelo periódico; requerer a citação e referenciamento dos dados, códigos de programas e outros conteúdos
subjacentes aos textos dos artigos. Opcionalmente, exigir que
os conteúdos citados estejam disponibilizados em acesso
aberto antes ou em paralelo à publicação do artigo; oferecer
opções de abertura do processo de avaliação por pares; exigir
que os manuscritos citem e referenciem os dados, códigos e
outros materiais subjacentes aos artigos e que eles estejam
disponibilizados em acesso aberto.
ʞ Todos os periódicos e artigos indexados no SciELO são publicados em acesso aberto na modalidade dourada, sem embargo.
Trata-se de um princípio do Programa SciELO.
ʞ A licença padrão adotada pelo SciELO a partir de 2015 é a CC-BY
(Creative Commons Atribuição) internacional para os textos dos
artigos e CC0 (Creative Commons Zero ou domínio público) para
os metadados dos artigos.

1.8 WEB OF SCIENCE
Triagem Inicial
ʞ Nome do Editor
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ʞ O nome do editor deve estar disponível e um endereço físico
verificável (não caixa postal) para os negócios relacionados ao
editor devem ser fornecidos.
ʞ Se houver uma relação social ou for parte dono, isso deve ser
declarado e contato para informações deve ser fornecido.
ʞ Acesso ao Conteúdo
ʞ A equipe editorial da Web of Science deve ter acesso total ao
conteúdo publicado com todas as permissões necessárias
acessá-lo. Para periódicos de assinatura ou híbridos, a Web of
Science fornecerá IPs variados dependendo da rota preferencial
de acesso. Alternativamente, os editores podem fornecer um
nome de usuário e senha.
ʞ Peer Review
ʞ O periódico deve fornecer uma declaração acessível e clara de
seu compromisso com a revisão por pares e / ou supervisão
editorial de todo o conteúdo publicado. Artigos de pesquisa
primária serão sujeitos à revisão por pares externos.
ʞ Tipos de revisão que são particulares a certos acadêmicos ou
comunidades onde estão amplamente aceitos (por exemplo,
revistas de artes ou direito) serão levados em consideração.

Triagem Editorial
ʞ Conteúdo Acadêmico
ʞ O periódico deve conter principalmente material acadêmico
original. O nível acadêmico da pesquisa relatada deve ser apropriado para uma pós-graduação, pós-doutorado, e / ou público
de pesquisa profissional.
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ʞ Publicações em que a maioria dos conteúdos forem anais da
conferência serão avaliados preferencialmente para o Índice
de citações de anais de conferências.
ʞ Títulos e Resumos em Inglês
ʞ Independentemente do idioma do principal corpo do conteúdo
publicado, o periódico deve fornecer uma tradução do título em
língua inglesa compreensível para todos os artigos.
ʞ Artigos acadêmicos devem ter resumos e estes resumos devem
ser traduzidos para o inglês.
ʞ Informação Bibliográfica
ʞ Referências citadas, nomes e afiliações devem ser publicados
em Roman Script para permitir a indexação rápida e precisa e
fácil compreensão por nossos usuários internacionais.
ʞ Linguagem
ʞ OS títulos, resumos e outros publicados em inglês, devem ter o
idioma claro e compreensível para uma audiência internacional.
ʞ Periodicidade
ʞ O periódico deve indicar se tem frequência de publicação definida, ou se opera sob uma forma irregular ou com contínuo
cronograma de publicação. O periódico deve seguir com a
programação indicada.
ʞ O volume de artigos acadêmicos publicados anualmente deve
estar dentro dos intervalos apropriado para a área de assunto.
ʞ Funcionalidade do Site
ʞ As informações do site devem ser precisas, com navegação fácil
e o sistema deve garantir fácil acesso ao conteúdo publicado e a
todos os outros recursos relacionados a revista (como Editorial
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Conselho, instruções aos autores, revisão por pares, modelo de
acesso e assim por diante). O site do periódico deve ter um link
de fácil acesso para o site do editor e vice-versa.
ʞ Declaração de Ética
ʞ O jornal deve ser claro sobre seus requisitos éticos para autores
e trabalhos publicados. Se o jornal seguir princípios de mais de
uma organização terceira (WAME, COPE, Declaração de Helsinque, etc.) ou o completo texto de diretrizes deve ser apresentado
e devidamente creditado à fonte, ou um link funcional para o
texto completo de orientação deve ser fornecida.
ʞ Detalhes das Afiliações Editoriais
ʞ Os membros do Conselho Editorial devem ser identificáveis e estar
disponíveis para contato. Nomes e afiliações institucionais (incluindo
país / região) de todos os membros da equipe editorial são obrigatórios. Identificadores digitais (como ResearcherID ou ORCID) ou links
para perfis institucionais podem ser fornecidos para especificar a
identidade e afiliação de Membros do Conselho Editorial.
ʞ Detalhes da Afiliação do Autor
ʞ Os autores de todas as obras acadêmicas devem ser identificados com precisão. Nomes e afiliações institucionais (incluindo
país / região) de todos os autores contribuintes é requerido.
Identificadores digitais (como ResearcherID ou ORCID) ou links
para perfis institucionais podem ser fornecidos para especificar
a identidade e afiliação de autores.

Avaliação Editorial
ʞ Composição do Corpo Editorial
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ʞ Afiliações com o editor e membros do conselho editorial, diversidade geográfica e os registros de publicação devem ser
consistentes com o escopo declarado e conteúdo publicado
da revista.
ʞ O tamanho e composição do Conselho Editorial deve ser consistente com o volume e amplitude do rendimento da publicação.
ʞ A devida consideração irá ser dada a periódicos que empregam
editores profissionais de tempo integral.
ʞ Validação de Afirmações
ʞ O conteúdo publicado deve demonstrar adesão às políticas
declaradas pelo periódico. Todas as informações exibidas no site
da revista devem ser precisas e atualizadas até a presente data.
Nossa revisão não intende fazer cumprir a ética e os padrões
de plágio. Conforme necessário, no entanto, iremos realizar
investigações de conteúdos questionáveis ou afirmações falsas.
ʞ Avaliação de Pares
ʞ O conteúdo publicado deve refletir uma adequada revisão por
pares e / ou supervisão editorial eficaz. Sinais de revisão por
pares deficiente incluem, mas não estão limitados a presença
de artigos fora do escopo da revista ou citações irrelevantes.
ʞ Relevância dos Conteúdos
ʞ O conteúdo publicado deve ser consistente com o título e escopo
declarado do periódico.
ʞ Detalhes Sobre Bolsas de Apoio
ʞ Em áreas disciplinares em que o apoio financeiro é comum ou
obrigatório, o apropriado reconhecimento da fonte de financiamento é recomendado.
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ʞ Aderência aos Padrões da Comunidade
ʞ As políticas editoriais devem ser consistentes com práticas
recomendadas reconhecidas, como COPE, práticas essenciais
e / ou nacionais e organizações internacionais e sociedades
acadêmicas que promovem princípios para a integridade da
pesquisa dentro de suas comunidades.
ʞ Artigos da revista devem ser consistentes com as melhores
práticas aceitas em sua área de assunto.
ʞ Distribuição dos Autores
ʞ Os autores devem ter afiliações, posição geográfica e registro
de publicação variados que validam sua participação na comunidade acadêmica associada ao escopo declarado pela revista.
A demográfica dos autores contribuintes deve ser consistente
com o tópico e características geográficas do Conselho Editorial.
ʞ Citações Apropriadas
ʞ Espera-se que os artigos referenciem apropriadamente a literatura utilizada.

Avaliação de Impacto
ʞ Análise Comparativa de Citações
ʞ Nossos índices mais seletivos (SCIE, SSCI e AHCI) contêm os
mais impactantes periódicos em sua disciplina. Na análise
comparativa de citações, tanto o número quanto as fontes das
citações para as revistas serão levadas em consideração.
ʞ Análise das Citações do Autor
ʞ A maioria dos autores deve ter uma discernível história da
publicação na Web of Science.
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ʞ Redes de citação de autores devem ser apropriado para a categoria e periódicos de escopo comparável.
ʞ Análise das Citações do Corpo Editorial
ʞ A maioria dos membros do Conselho Editorial devem ter um
histórico de publicação perceptível na Web of Science.
ʞ As redes de citação de membros do Concelho devem ser apropriadas para a categoria e periódicos de escopo comparável.
ʞ Relevância do Conteúdo
ʞ O conteúdo da revista deve ser de interesse, importância e valor
para seus leitores pretendidos e para a os assinantes da Web of
Science. Significância do conteúdo pode ser evidenciado como
uma única especialização, uma nova perspectiva, foco regional,
conteúdo incomum ou conteúdo que enriquece a amplitude de
cobertura da Web of Science. Esses atributos não são refletidos
exclusivamente no nível de atividade de citação do periódico.

2. CIÊNCIAS DA SAÚDE, EXATAS E AMBIENTAIS
2.1 LILACS
Critérios de Admissão Automática
ʞ Podem ser admitidos automaticamente na LILACS periódicos da
área da saúde que estejam indexados nas seguintes bases de dados:
ʞ MEDLINE / Index Medicus da Biblioteca Nacional de Medicina
dos Estados Unidos (NLM)
ʞ SciELO (Scientific Electronic Online) - Coleção Saúde ou Saúde Pública
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Conteúdo e Mérito Científico
ʞ O mérito científico de uma revista é o principal fator para sua
indexação e permanência na LILACS.
ʞ O conteúdo da revista deve refletir de forma coerente a missão, o
projeto editorial e a visão de futuro traçada pela equipe editorial.
ʞ A avaliação de mérito científico considera os seguintes fatores
relacionados à qualidade: validade, importância, originalidade,
integridade, acesso e contribuição para a cobertura da área científica de cada periódico.
ʞ Serão considerados para indexação os periódicos cujo conteúdo
consista em um ou mais dos seguintes tipos de informação:
ʞ Artigos originais de pesquisa (mínimo 50% do total de artigos
publicados). Os artigos podem ser inéditos ou pré-impressos
publicado em repositórios;
ʞ Observações clínicas originais acompanhadas de análise
e discussão;
ʞ Análise de aspectos técnicos, metodológicos, procedimentais,
epidemiológicos, filosóficos, éticos ou sociais, relatos de casos
ou reuniões clínicas com discussão, estatísticas epidemiológicas
com análise e discussão, descrição ou avaliação de métodos ou
procedimentos relacionados à área de Ciências da Saúde.
ʞ Não será indexado:
ʞ Relatórios de atividades de sociedades ou associações científicas,
resumos, notícias e resenhas;
ʞ Newsletters ou publicações direcionadas a tópicos institucionais
ou informativos;
ʞ Revistas comerciais e / ou de divulgação
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Peer Review
ʞ Recomenda-se que a lista de revisores pares de artigos de periódicos
aceitos seja publicada uma vez por ano com a inclusão da afiliação
institucional plena: instituição, cidade e país.

Integridade e Ética
ʞ A revista deve respeitar as Condutas Éticas e Boas Práticas de Publicação (Princípios de Transparência e Melhores Práticas em Publicação
Acadêmica) publicado pelo Comitê de Ética em Publicações (COPE),
o Diretório de Revistas em Acesso Aberto (DOAJ), o Open Acesse
a Scholarly Publishers Association (OASPA), a World Association
of Medical Editors (WAME) e a Declaração de Cingapura sobre a
integridade na pesquisa.
ʞ A revista deve deixar explícito nas Instruções aos Autores seu compromisso com a observância destas boas práticas.
ʞ É altamente recomendável que a revista adote um programa de
detecção de plágio.

Equipe Editorial
ʞ A revista deve ter uma Equipe Editorial reconhecida por seu mérito
científico. A composição da Equipe Editorial deve ser pública e seus
integrantes devem ser especialistas com reconhecida experiência
na área, favorecendo a presença de diferentes linhas de pesquisas
na área de concentração do periódico.
ʞ A revista deve indicar a afiliação institucional completa (instituição,
cidade e país) de cada membro, cidade e país.
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ʞ Até no máximo 35% dos membros das Equipes Editoriais podem
pertencer à mesma instituição e / ou região geográfica.

Regularidade de Publicação
ʞ Para indexação na LILACS, a revista deve ser publicada pontualmente
de acordo com a periodicidade definida no ISSN, ou seja, deve ser
publicada uma revista trimestral quatro vezes por ano; uma vez a
cada seis meses, duas vezes e assim por diante.

Tempo de Existência
ʞ A revista deve ter publicado pelo menos três questões para ser
considerada para avaliação. No caso da publicação revista contínua,
deve ter artigos publicados referentes a 3 dos últimos 4 anos.

Outros
ʞ Especificar e aplicar as regras seguidas para apresentação, resumos,
tabelas, citações e referências, para que possa ser avaliado conformidade com a padronização proposta (recomenda-se a utilização
de padrões internacionalmente aceitos, sem adaptações, para
interoperabilidade de metadados);
ʞ Ter título, resumos e descritores dos trabalhos na língua do texto
e em inglês O resumo deve ser estruturado (Introdução, Métodos,
Resultados e Discussão) e o uso de DeCS (Descritores em Ciências da
Saúde) é recomendado para o a maioria das palavras-chave no artigo;
ʞ Revise e atualize as Instruções aos Autores pelo menos uma vez por
ano (recomenda-se informar a data da última melhoria);
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ʞ Classificação das seções do periódico em artigos originais, artigos
de revisão, relatos de caso, editoriais, cartas e outros (na Tabela de
Conteúdo e em cada artigo, individualmente);
ʞ Inclua instruções claras para os autores que reflitam os seguintes pontos:
ʞ Padrões adotados na revista, incluindo orientações sobre a
apresentação de resumos (estruturados) e a seleção de descritores (DeCS);
ʞ Identificação da responsabilidade do autor do conteúdo de
acordo com os critérios do ICMJE (contribuições substanciais
para o concepção ou desenho da obra; o a aquisição, análise
ou interpretação de dados; e escrever o trabalho ou revisá-lo
criticamente para conteúdo intelectual importante; e aprovação
final da versão a ser publicada; e concorda em ser pessoalmente
responsável por todos os aspectos do trabalho para garantir que
as questões relacionadas à precisão ou integridade de qualquer
parte do trabalho foi adequadamente investigada e resolvida)
e as funções definidas na taxonomia de CRediT (recomenda-se informar ao final do texto, precisamente, as contribuições
específicas de cada um dos autores);
ʞ Afiliação institucional completa do autor ou autores e o e-mail
de contato do autor principal (a afiliação deve manter uniformidade em todos os artigos). Recomenda-se seu registro em
bancos de dados de identificadores digitais persistentes como
ORCID, Carteira de pesquisador ou similares;
ʞ Processo de avaliação dos manuscritos recebidos e tipo de
revisão por pares;
ʞ Identificação da integridade da investigação de acordo com a
Declaração de Cingapura;
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ʞ Indicação das fontes de financiamento da pesquisa (mesmo
que os artigos não tenham sido financiados, esta informação
deve estar presente);
ʞ Declaração formal da existência ou não de potenciais conflitos de interesse ao conduzir e comunicar a investigação em
todos artigos;
ʞ Obrigatoriedade de apresentação de parecer de comitê de ética
reconhecido pela Autoridade Sanitária ou Conselho Nacional
de Saúde (ou órgão similar) de cada país para estudos de experimentação em humanos e animais;
ʞ Requisito para registrar os ensaios clínicos nos Provedores de
Dados da Plataforma para registros de ensaios internacionais
ensaios clínicos da OMS (ICTRP), ReBEC (Registro Brasileiro de
Ensaios Clínicos) ou similares quando aprovado em o comitê
nacional de ética e antes da seleção de pacientes para a pesquisa.
O nome do banco de dados, sigla e / ou o número do ensaio
clínico deve constar no final do resumo do artigo;
ʞ Requisito para registrar revisões sistemáticas no banco de dados Prospero (Registro Internacional Prospectivo de Revisões
Sistemáticas) de preferência antes do início dos procedimentos
de inscrição dos critérios de elegibilidade. O número de registro
em a base no final do resumo do artigo e na área de material
e métodos;
ʞ Instrução sobre depósito de dados de pesquisa em repositórios
de dados abertos em acesso aberto seguindo os padrões que
garantam a autoria, uso e citação dos dados;
ʞ Adoção de diretrizes e guias internacionais para apresentação de resultados de pesquisas para cada tipo de estudo,conforme recomendação
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da Organização Pan-Americana da Saúde (OPAS) e da rede EQUATOR
(Enhancing the QUAlity e Transparência da pesquisa em saúde):
Ensayo clínico controlado aleatorio – CONSORT
Estudios observacionales – STROBE
Estudios diagnósticos/pronósticos – STARD o TRIPOD
Revisiones sistemáticas y metaanálisis – PRISMA o MOOSE
Protocolos de estudios – SPIRIT o PRISMA-P
Informes de casos – CARE
Protocolos/guías de práctica clínica – AGREE o RIGHT
Estudios cualitativos – COREQ (checklist) o SRQR
Estudios preclínicos en animales – ARRIVE
Estudios de mejora de la calidad – SQUIRE
Evaluación económica – CHEERS

Periódicos Eletrônicos
ʞ Revistas em versão eletrônica têm características especiais. Os critérios indicados abaixo têm como objetivo melhorar o características
e facilidades fornecidas por este formato:
ʞ Recomenda-se adotar a periodicidade de publicação contínua para
aumentar o tempo de divulgação de cada um dos artigos.
ʞ Mantida a periodicidade tradicional, recomenda-se que os artigos
sejam publicados quando estiverem prontos, em fluxo contínuo,
sem esperar o fechamento do fascículo;
ʞ A paginação deve sempre iniciar no número 1, sem a necessidade
de continuação no outro artigo;
ʞ Se possível, inclua DOI em tabelas e gráficos;
ʞ Sempre inclua o timbre bibliográfico em cada um dos artigos;
48
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ʞ Recomenda-se a adoção de metodologias e tecnologias que garantam a preservação digital, como o LOCKSS (Lotes de Cópias
Mantenha as coisas seguras);
ʞ Deve ter um resumo, índice ou estrutura que permita o acesso aos
artigos em no máximo três cliques;
ʞ Você deve facilitar o acesso ao seu conteúdo anterior.

2.2 SCOPUS
Critérios Necessários para Avaliação
ʞ Consistir de conteúdo revisado por pares e ter uma descrição publicamente disponível do processo de revisão por pares.
ʞ Ser publicado regularmente e ter um número de série padrão internacional (ISSN) como registrado no ISSN International Center
(https://www.issn.org).
ʞ Ter conteúdo que seja relevante e inteligível para um público internacional, o que significa: ter referências em Roman Script e ter
resumos e títulos em inglês.
ʞ Ter uma afirmação publicamente disponível sobre ética de publicação

Avaliação
ʞ Regras do Periódico
ʞ
ʞ
ʞ
ʞ

Política editorial convincente
Algum tipo de revisão por pares
Diversidade na distribuição geográfica de editores
Diversidade na distribuição geográfica de autores
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ʞ Conteúdo
ʞ Contribuição acadêmica para a área
ʞ Claridade dos resumos
ʞ Qualidade e conformidade com os objetivos declarados e
escopo da revista
ʞ Facilidade de leitura
ʞ Estado do Periódico
ʞ Número de citações de artigos no SCOPUS
ʞ Estado do editor
ʞ Regularidade da Publicação
ʞ Não podem haver falhas ou atrasos na programação
da publicação
ʞ Disponibilidade Online
ʞ Conteúdo completo do periódico disponível online
ʞ Home Page disponível em inglês
ʞ Home Page da qualidade do jornal

3. CIÊNCIAS SOCIAS
3.1 CLASE (Citas Latinoamericanas en Ciencias Sociales y
Humanidades)
Condições para a indexação
ʞ Periódicos especializados em ciências sociais e humanas são indexados em Classe enquanto os de ciência e tecnologia estão incluídos
em Periódica.
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ʞ Deve publicar pelo menos cinco artigos de pesquisa por ano.

Critérios de Padronização Editorial
ʞ Os periódicos devem observar normas técnicas nacionais ou internacionais que subsidiem a transferência de informações e facilitem seu
registro, pois fornecem informações únicas, suficientes e confiáveis
sobre a história de cada periódico.
ʞ Dentro deste grupo, é valorizado que os periódicos forneçam os
dados do editor ou responsável pelo periódico; os dados do órgão
responsável pela sua edição; o registro ISSN; a menção da periodicidade; o timbre bibliográfico na capa, nas páginas de apresentação
e nos próprios documentos, entre outros critérios.

Critérios de Gestão e Visibilidade
ʞ Os periódicos devem observar normas técnicas nacionais ou internacionais que subsidiem a transferência de informações e facilitem seu
registro, pois fornecem informações únicas, suficientes e confiáveis
sobre a história de cada periódico.
ʞ Dentro deste grupo, é valorizado que os periódicos forneçam os
dados do editor ou responsável pelo periódico; os dados do órgão
responsável pela sua edição; o registro ISSN; a menção da periodicidade; o timbre bibliográfico na capa, nas páginas de apresentação
e nos próprios documentos, entre outros critérios.
ʞ É valorizado que a revista mencione seu objetivo, cobertura temática
e o público ao qual se dirige; que cumpre a sua periodicidade;
que possui conselho ou comitê editorial e que seus membros são
oriundos de diversas instituições; que seja feita menção ao tipo de
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arbitragem aplicada aos autos; que sejam fornecidas as datas de
recebimento e aceitação dos documentos e que incluam instruções
aos autores, entre outros.
ʞ Quanto à sua visibilidade, tem-se em consideração que a revista é
abrangida por outras bases de dados ou serviços de informação e
que indica os seus mecanismos de distribuição, incluindo as versões
eletrônicas disponíveis na Internet ou outros formatos.

Critérios de Conteúdo para Fins de Indexação
ʞ São considerados critérios que dizem respeito à inclusão de resumos,
palavras-chave ou descritores; referências bibliográficas ou citações,
bem como a atribuição dos autores, elementos necessários para fins
de indexação nas bases de dados. Da mesma forma, é quantificada
a proporção de documentos indexáveis: artigos originais, artigos
de revisão, ensaios, relatórios técnicos, comunicações breves, resenhas de livros, revisões bibliográficas, entrevistas e estatísticas,
entre outros.

4. INDEXADORES ESPECÍFICOS
4.1 HUMANIDADES
4.1.1 DIALNET
Condições para Indexação
ʞ Periódicos devem ser publicadas em Acesso Aberto, para que os
textos completos dos artigos estejam disponíveis para os usuários
gratuitamente. Nestes casos também oferece a possibilidade de
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hospedar o conteúdo nos servidores Dialnet para onde o editor deve
autorizar a hospedagem dos referidos textos completos no Dialnet.
ʞ Devem ter o conteúdo dos resumos em formato eletrônico acessível
por OAI-PMH, priorizando o sistema de publicação eletrônica OJS.
ʞ A qualidade dos metadados deve ser aquela recomendada pela
OAI-PMH.

4.1.2 ERIH PLUS
Informação Mínima
ʞ Disciplina (s) sugerida (s) do periódico. É possível indicar mais de
uma disciplina.

Site do Periódico
ʞ ERIH PLUS requer uma descrição dos procedimentos da revista
para revisão por pares externos / independentes. No mínimo, o
site da revista deve descrever como o processo garante que os
revisores sejam independentes dos autores, ou seja, não afiliado
à mesma instituição.
ʞ ERIH PLUS exige que os membros do conselho editorial acadêmico
sejam listados, juntamente com suas afiliações com universidades
ou outras instituições de pesquisa independentes.
ʞ Como a equipe ERIH PLUS precisa acessar os resumos para avaliar
a revista, eles devem estar disponíveis online:
ʞ Deve ter descrição do sistema de avaliação por pares externa/
independente.
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ʞ Deve disponibilizar resumos em inglês e/ou em outra língua
relevante na área.
ʞ Deve ter informações sobre a afiliação do autor nos últimos
dois anos de publicações.

Artigos e Autores
ʞ ERIH PLUS exige que no máximo dois terços dos autores publicados
na revista sejam da mesma instituição. A autoria dos periódicos é determinada pela revisão dos últimos dois anos de edições publicadas.
ʞ Agradecemos a submissão de todos os periódicos das ciências
humanas e sociais. No entanto, os canais de publicação científica,
mesmo que publicados fora da Europa, mas usados p or acadêmicos
europeus, serão priorizados.
ʞ A autoria é considerada local quando mais de dois terços dos artigos
publicados na revista são escritos por acadêmicos filiados à mesma
instituição. Periódicos acadêmicos e científicos com autoria local
não serão incluídos no ERIH PLUS.

4.2 EDUCAÇÃO
4.2.1 BBE
Condições Quanto ao Tipo de Documento
ʞ Poderão ser indexadas na BBE obras que tratem da temática educacional segundo a Política de Desenvolvimento de Coleções do Inep.
ʞ Serão indexados: artigos, periódicos, livros, folhetos, teses, dissertações, relatórios de pesquisa e traduções que contemplem a
educação brasileira.
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ʞ Não serão indexados: anúncios, calendários, chamadas, notícias, obituários, reimpressões, relatórios de reunião, resumos, revisões de produto,
traduções (que não contemplem a educação brasileira) e resenhas.

Quanto ao Caráter Científico
ʞ As obras passíveis de indexação devem trazer textos, artigos originais e/ou revisões que sejam relevantes para a área de Educação.
ʞ Serão avaliados aspectos tais como: originalidade do tema, validade, importância, contribuição para área temática em questão e
estrutura do trabalho científico
ʞ Os artigos de revisão devem apresentar síntese de múltiplos estudos publicados favorecendo aprofundamento do conhecimento
da área educacional.
ʞ Os periódicos devem possuir quantidade significativa de artigos,
com no mínimo 50% (cinquenta por cento) na área da Educação,
ressalvados os casos em que, mesmo não atendendo a esse critério,
seja comprovada pelo Inep a relevância de artigo para a área.

Quanto a Forma
ʞ Resumo dos artigos em português.
ʞ Abstract (inglês) ou resumen (espanhol) dos artigos.
ʞ Keywords (palavras-chave em inglês) dos artigos.
ʞ Palavras-chave (descritores) dos artigos em português (OBS: Deverão ser
escolhidas no vocabulário controlado: Thesaurus Brasileiro de Educação).
ʞ Legenda bibliográfica (item com as informações do periódico no
rodapé das páginas, de acordo com o item 5.10 da NBR 6021:2015).
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ʞ Indicação da filiação dos autores com artigos ou mini currículo.
ʞ Ficha catalográfica e expediente da revista (conselho editorial,
comissão editorial, etc).
ʞ Informação da periodicidade.
ʞ Referências dos documentos citados nos artigos, segundo a ABNT
(NBR 6023:2002) ou a norma Vancouver.
ʞ Citações bibliográficas dos artigos, de acordo com a ABNT (NBR
10520:2002).
ʞ Número do ISSN junto ao Centro Brasileiro do ISSN no IBICT.

Quanto a Edição
ʞ Composição de comitê científico.
ʞ Corpo editorial com, pelo menos, um editor chefe.
ʞ Filiação institucional do periódico.
ʞ Política editorial com a periodicidade, seções do periódico, tipos de
artigos aceitos (originais ou de revisão), processo de avaliação utilizado,
instruções aos autores com indicação das normas para as referências
e citações bibliográficas, identificação de responsabilidade do autor
pelo conteúdo do trabalho; normas adotadas nos periódicos, incluindo
orientações sobre apresentação de resumo e seleção de descritores.

Quanto a Temática e Qualidade
ʞ Cobertura temática codificada de acordo com a classificação do
CNPq, identificando primeiro e segundo nível.
ʞ Pelo menos 4 (quatro) números publicados ou equivalentes.
56

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDITORA UNIVERSITÁRIA

ʞ Regularidade na publicação, respeitando sua periodicidade.
ʞ Pelo menos conceito B na classificação Qualis da Capes.
ʞ Política de avaliação de artigos por pares (peer review).

4.2.2 EDUC@
Mérito científico
ʞ A avaliação do mérito acadêmico prevê quantidade e predominância
de artigos originais relevantes para a contribuição no desenvolvimento científico da área da educação, incluindo o ensino, assim
como a abrangência institucional e geográfica da comissão editorial
e dos pareceristas ad hoc.

Tempo de existência
ʞ O periódico deve ter um mínimo de três anos de existência e
seus artigos devem estar visíveis em sua plataforma eletrônica.
Os volumes e os números não devem ter interrupção nem sofrer
atrasos de publicação.
ʞ A coleção dos números e artigos de cada periódico iniciar-se-á
a partir de sua aprovação, devendo ser agregados os volumes
ou fascículos retrospectivos de pelo menos dois anos anteriores.
ʞ A partir de sua aprovação, o periódico deverá elaborar um cronograma para o envio das publicações de dois anos anteriores
à admissão na Coleção.
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Conteúdo científico
ʞ Os periódicos devem publicar artigos originados de pesquisa empírica, e’nsaios, textos argumentativos relevantes para a área de
educação, incluindo ensino, e/ou relatos de experiência resultantes
de estudos científicos.
ʞ A submissão de artigos originais ao periódico deve ser contínua e a
avaliação deve ser realizada por pares. Os critérios dessa avaliação
devem estar explicitados aos autores nas normas.
ʞ O processo de avaliação dos artigos submetidos ao periódico – fases,
resultados e decisão final – deverá ser claramente definido nas
normas de submissão.
ʞ O tempo estimado para avaliar e publicar os artigos submetidos ao
periódico deve constar do site. Os artigos publicados devem conter
as datas de recebimento e de publicação.
ʞ Exige-se que, no mínimo, 75% de artigos em um número sejam de
autores de outras instituições, evitando-se publicações endógenas.
ʞ O editorial ou apresentação de um número, quando utilizados
pelos periódicos, devem justificar sua indexação e relevância para
a área de educação, incluindo dados de autoria do texto e afiliação institucional.
ʞ Os periódicos devem contar com pareceristas ad hoc com afiliação
nacional e estrangeira, cuja produção científica na área de educação
seja relevante.
ʞ A relação de pareceristas ad hoc deve ser publicada no último
número do ano.
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ʞ Recomenda-se que sejam publicados, pelo menos, 10% de artigos
em língua estrangeira por ano.
ʞ Recomenda-se que sejam publicados, no mínimo, 10% de artigos
com autoria de afiliação estrangeira por ano.

Periodicidade
ʞ A periodicidade de publicação deve estar definida para os autores.
ʞ Da página do periódico deve constar o número atual e os anteriores,
especificando os meses que compreendem o período de publicação
dos números.

Fontes de financiamento
ʞ A revista deve informar na sua página todas as fontes
de financiamento.

Gestão editorial
ʞ A revista deve informar em sua página o título do periódico, ISSN
(impresso e on-line) e a instituição editora.
ʞ O editor-chefe, o Comitê Científico Executivo e/ou Assessor, assim
como a Comissão Editorial devem estar claramente definidos na
página da revista, com as respectivas afiliações institucionais e de
países, por extenso.
ʞ A Comissão/Conselho Editorial deve ser composta por pesquisadores
externos, assim como por pesquisadores da própria instituição.
ʞ As informações – telefone, endereço, e-mail e demais formas de
contato para autores e leitores – devem constar da página da revista.
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDITORA UNIVERSITÁRIA

59

ʞ Todos os artigos devem conter os seguintes dados dos autores:
afiliação principal do autor, cidade, estado, país, ORCID iD e e-mail.
ʞ O fluxo de publicação deverá ter um mínimo de 25 artigos ao ano,
sendo recomendada a publicação de pelo menos 35 artigos, obedecendo ao cronograma previamente estabelecido pelo periódico.
ʞ Todos os números da revista deverão ter uma quantidade homogênea de artigos, com exceção de periódicos que tenham fluxo contínuo.
ʞ Para a publicação, os periódicos deverão enviar os artigos em XML
Jats e em pdf, em até seis meses do aviso da aprovação.
ʞ O estilo de citações e as normas de referências bibliográficas devem
estar explicitados na página da revista. O processo de avaliação
verificará se os artigos publicados estão de acordo com as normas.
Para as referências bibliográficas, recomenda-se a utilização das
normas da ABNT. A adoção precisa da norma bibliográfica é essencial para viabilizar o processo de marcação e geração estruturada
dos textos em XML Jats.
ʞ Os textos dos periódicos podem ser de qualquer idioma. Entretanto,
os metadados, compreendendo o título, resumo e palavras-chave,
devem ter versão nos idiomas português, inglês e espanhol.
ʞ Os periódicos devem operar com apoio de um sistema de gestão
on-line, visando a maximizar a eficiência do processo de avaliação,
minimizar o tempo entre a submissão e o parecer final, permitir que
as partes envolvidas acompanhem o processo de avaliação e dispor
de registros e estatísticas de controle do fluxo de gestão dos manuscritos e de acesso a um sistema ou serviço de controle de plágio.
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Acordo de Mútua Cooperação entre a Fundação Carlos Chagas e o periódico
ʞ O editor deverá firmar o Acordo de Mútua Cooperação – PeriódicoEduc@, responsabilizando-se, em nome da revista, pelo cumprimento
de todos os critérios estabelecidos neste documento.

4.2.3 IRESIE
Critérios para a inclusão
ʞ Que o conteúdo seja sobre educação, em qualquer uma de suas
modalidades, ou níveis de ensino.
ʞ Caso se trate de revista não especializada em educação, será incluída
desde que possua uma seção dedicada aos aspectos educacionais
(neste caso, apenas estes artigos serão analisados).
ʞ Que as revistas sejam publicadas em espanhol ou português.
ʞ Que os trabalhos publicados sejam produtos de pesquisas, experiências de ensino ou que abordam temas de ponta.
ʞ Caracterizado por sua profundidade e natureza científica.
ʞ Que o formato editorial atenda aos padrões internacionais
para periódicos.
ʞ Que seja editado regularmente.
ʞ Que a revista seja recebida na Coordenação da IRESIE, em uma
das bibliotecas da rede ou que a versão eletrônica seja acessada.
ʞ Se for um periódico eletrônico, deve-se obter autorização para fazer
um link para a página correspondente e / ou fazer o download das
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informações em um CD-ROM e imprimi-lo, a fim de tê-lo em formato físico para os usuários que desejam consultá-lo neste formato.

4.3 PSICOLOGIA
4.3.1 PePSIC
Critérios para a inclusão
ʞ O periódico deve passar por processo de avaliação da Coordenação
Técnico-Científica, que poderá recorrer a um parecerista externos,
caso julgue necessário.
ʞ Os periódicos candidatos à publicação devem atender ao menos
70% dos critérios adotados pelo Latindex.
ʞ Deve pertencer à área de Psicologia e ciências fins.
ʞ Deve ter caráter científico.
ʞ Deve ser arbitrado.
ʞ Deve ter, no mínimo, três fascículos publicados.
ʞ Os periódicos indexados nos seguintes índices internacionais estão
automaticamente aprovados:
ʞ Rede SciELO
ʞ Thomson Reuters (antigo ISI)
ʞ PsycInfo
ʞ Os periódicos publicados pelas seguintes entidades estão automaticamente aprovados, desde que atendam a 70% dos critérios do
Latindex:

62

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL EDITORA UNIVERSITÁRIA

ʞ Entidades do Fórum das Entidades Nacionais de Psicologia Brasileira
ʞ Entidades do Sistema Conselhas

4.3.2 PSICODOC
Critérios de Inclusão das Publicações
ʞ As publicações selecionadas são jornais, livros e congressos de Psicologia e matérias afins editadas em Espanha, Portugal e Iberoamérica.
ʞ Os jornais inclusos em Journal Citation Report (JCR), SCOPUS,
PsycINFO e PUBMED não requerem um novo proceso de avaliação
para sua inclusão en PSICODOC. Tambén não o requerem os jornais
como bons estândares de qualidade reconhecidos pelas agências
de avaliação da investigação nos seus países.
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