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1 INTRODUÇÃO 
 

O Portal de Periódicos UFSC, da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), é uma 

iniciativa institucional para garantir o suporte aos periódicos científicos da Universidade em 

Acesso Aberto. Contribui para a visibilidade da UFSC como produtora e curadora de acervo 

científico de qualidade, com repercussão nos indicadores que demonstram a capacidade da 

pesquisa nas várias áreas do conhecimento.  

O Portal de Periódico UFSC tem origem em projetos do Departamento de Ciência da 

Informação (CIN) e seu Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação (PGCIN), desde 

2006. Em 2008, em parceria institucional, o Portal de Periódicos UFSC foi repassado para a 

gestão da Biblioteca Universitária (BU).  

O Portal de Periódico UFSC tem como objetivo: promover o acesso, a visibilidade, a 

qualificação e a segurança dos periódicos científicos da instituição e o suporte aos seus editores. 

Para tanto, apoia os editores de periódicos qualificados da UFSC por meio do suporte técnico, 

operacional e científico aos periódicos, para que se alinhem aos padrões de qualidade nacionais e 

internacionais de suas respectivas áreas de conhecimento.  

A UFSC responde, assim, às demandas da sociedade, às determinações da Coordenação 

de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) e do Conselho Nacional de 

Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que fomentam e avaliam os periódicos 

brasileiros, e conta com o apoio do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia 

(IBICT), que recomenda o uso da plataforma Open Journal Systems (OJS), denominada, no 

Brasil, de Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER). 

Este documento objetiva nortear as atividades do Portal de Periódicos UFSC de modo a 

propiciar a gestão e padronização de periódicos de cunho científico, com vistas a garantir 

condições para a qualidade, visibilidade, padronização e acessibilidade da produção científica da 

UFSC, nacional e internacionalmente.  

Esse objetivo geral das Diretrizes desdobra-se em: 

a) promover a visibilidade da produção científica da UFSC; 

b) registrar a responsabilidade institucional quanto ao armazenamento, à 

sustentabilidade, à segurança e à preservação dos periódicos do Portal; 

c) definir as condições de ingresso e permanência no Portal (diretrizes); 

d) prover assessoria técnica, operacional e científica aos editores para garantir a 

qualidade das publicações. 



  

2 ESTRUTURA DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC 

 
O Portal de Periódicos UFSC é composto por Conselho Consultivo e Deliberativo 

(CCD), que é a sua instância deliberativa, consultiva e de supervisão. O CCD se reunirá, pelo 

menos, três vezes por ano a partir de convocação realizada pela presidência do Conselho e/ou 

por solicitação de seus membros. Atribuições: aprovar diretrizes, normas e procedimentos; 

aprovar o ingresso de periódicos ao Portal e/ou transposição com o Laboratório de Periódicos 

Científicos UFSC; deliberar sobre demais casos para a plena gestão do Portal. O CCD é 

interdisciplinar, sendo composto por 13 membros, a saber:  

 

a) Biblioteca Universitária – três representantes: direção, que preside o CCD, coordenação do 

Portal e uma indicação. Atribuições: coordenar as ações do Portal de Periódicos UFSC; 

coordenar, avaliar e implementar ações de disseminação, fidedignidade e acessibilidade, 

além da normalização, indexação e visibilidade da publicação científica da UFSC; fazer 

recomendações de acordo com os critérios de qualidade nacionais e internacionais 

pertinentes para cada área do conhecimento; receber as solicitações (projeto) para 

hospedagem de periódicos no Portal; analisar e encaminhar ao Laboratório de Periódicos 

Científicos UFSC para análise e parecer; gerir os recursos humanos e materiais; prestar 

assistência no uso do OJS, no que tange à configuração, à normalização, à preservação de 

dados, ao processo editorial e à avaliação dos periódicos hospedados no Portal, segundo as 

diretrizes do mesmo; assessorar na migração da coleção retrospectiva dos periódicos; 

assessorar na indexação das publicações, em bases de dados, diretórios, portais de 

informações e em outros mecanismos de divulgação, visando ao alcance nacional e 

internacional; desenvolver estudos, elaborar manuais, guias, relatórios e documentos acerca 

do OJS; capacitar editores e outros membros dos periódicos hospedados; monitorar o 

tratamento técnico dos documentos: metadados, normalização, International Standard Serial 

Number (ISSN); aplicar o comando Digital Object Identifier (DOI) aos elementos dos 

fascículos; supervisionar as atividades dos bolsistas alocados no Portal.  

b) Departamento de Ciência da Informação e Programa de Pós-Graduação em Ciência da 

Informação – dois representantes: coordenador do Laboratório de Periódicos Científicos 

UFSC e um membro científico da pós-graduação indicado pela coordenação do Programa. 

Atribuições: desenvolver projetos de pesquisa e de extensão na área da Comunicação 

Científica, por meio do Laboratório de Periódicos Científicos UFSC (plataforma de 



  

editoração científica OJS, que atua como incubadora); atender aos periódicos iniciantes e/ou 

os que necessitam de adequações, além de representar fonte de pesquisa, inovação e 

avaliação na área da comunicação científica; promover treinamentos de alunos, bolsistas, 

editores e demais interessados em editoração científica; ser membro permanente no CCD do 

Portal, na construção das diretrizes, normalizações, padrões e demais recursos técnico-

científicos no que tange ao reconhecimento do periódico de cunho científico; promover a 

visibilidade e acessibilidade do Portal e do Laboratório, disseminando-os nacional e 

internacionalmente; promover ensino, pesquisa e extensão incluindo ações de suporte 

técnico-científico para a manutenção do Portal e do Laboratório. 

c) Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e 

Comunicação – um representante. Atribuições: atuar na gestão das tecnologias de 

informação e comunicação, com ênfase nas questões de segurança e de preservação dos 

arquivos digitais e nas atualizações e migrações da plataforma de editoração (atualmente o 

OJS); dominar a ferramenta OJS; prestar apoio técnico ao Portal e aos seus editores, bem 

como ao Laboratório de Periódicos Científicos UFSC, no que tange a recursos das 

tecnologias de informação e comunicação de instalação, programação e ajustes e 

dispositivos do sistema de editoração; analisar os diversos hardwares e softwares incluindo 

seus comportamentos e aplicações, sobretudo a relação web versus OJS e os navegadores da 

internet e, a partir dessas conexões, desenvolver soluções que serão padronizadas e 

transcritas de forma que o Portal de Periódicos UFSC seja estável em qualquer sistema 

operacional, bem como nos demais navegadores da web, visando sempre à visibilidade, 

qualidade, segurança e preservação da informação e acessibilidade do usuário final; realizar 

atualizações no OJS; garantir a preservação dos arquivos e a adoção de mecanismos de 

segurança; coordenar e promover a migração de dados entre Portal/Laboratório e 

Laboratório/Portal; adequar e customizar softwares conforme demanda e necessidades do 

Portal e do Laboratório.  

d) Editora Universitária – um representante. Atribuição: participar na discussão e nas 

contribuições na editoração, trazendo as inovações da área. 

e) Pró-Reitoria de Pós-Graduação – um representante. Atribuição: promover a 

interdisciplinaridade das áreas, esclarecendo as exigências para a produção científica da 

UFSC e a importância para seu reconhecimento. 

f) Pró-Reitoria de Pesquisa – um representante. Atribuição: promover a interdisciplinaridade 

das áreas, destacando a importância dos reconhecimentos, avaliação e qualificação da 



  

produção científica da UFSC. 

g) Grandes áreas do conhecimento – Ciências da Saúde, um representante; Ciências Exatas e 

da Terra, um representante; Ciências Humanas, um representante. Os representantes são 

indicados pelos seus pares em suas áreas de atuação. Atribuição: promover a 

interdisciplinaridade do Portal, trazendo os conhecimentos e as necessidades de cada área, 

contribuindo para a qualificação e a visibilidade da produção científica da UFSC.  

h) Editor de periódico científico do Portal – um representante. É eleito entre seus pares. 

Atribuições: apresentar as necessidades, dificuldades e contribuir com a visão do dia a dia 

no processo editorial.  

 

Os membros do CCD são designados por Portaria emitida pelo Gabinete da Reitoria, com 

mandato de dois anos, permitida a recondução por mais períodos, atendendo a demanda de cada 

um.  
  

 

3 CRITÉRIOS PARA INGRESSO E PERMANÊNCIA NO PORTAL DE 

PERIÓDICOS UFSC 
 

O Portal de Periódicos UFSC hospeda e prove assessoria aos periódicos científicos 

institucionalmente vinculados à UFSC, ou seja, exclusivamente aos periódicos incorporados aos 

programas de pós-graduação, graduação, núcleos de pesquisa e laboratórios reconhecidos 

oficialmente pela Universidade Federal de Santa Catarina.  

A admissão de periódicos da UFSC no Portal passa por encaminhamento de projeto 

(Apêndice A) detalhado (contemplando os aspectos necessários à inclusão do periódico na 

plataforma OJS), por parte do editor do periódico interessado, à Coordenação do Portal, que 

procede ao encaminhamento do projeto para análise e parecer do Laboratório de Periódicos 

Científicos UFSC e posterior aprovação pelo CCD, que define: a) inclusão diretamente no 

Portal; b) inclusão no Laboratório ou c) Rejeição (justificada).  

Para ingresso no Portal de Periódicos UFSC, o periódico deve atender aos critérios 

estipulados pela CAPES para o estrato B2 do Qualis em sua área do conhecimento ou aos 

critérios de ingresso no Scientific Electronic Library Online (Scielo) e atender às padronizações 

nacionais e internacionais.  

Para a permanência no Portal de Periódicos UFSC, os periódicos devem melhorar ou 

manter sua classificação no Qualis. A cada quatro (4) anos a equipe do Portal e do Laboratório 



  

efetuam a avaliação dos periódicos hospedados. O não atendimento às Diretrizes implicará na 

transposição/retorno do periódico para o Laboratório, onde recebe atendimento específico para 

atender as demandas do mesmo. A Coordenação do Portal elaborou recomendações que auxiliam 

a qualificação de periódicos científicos, apresentadas no Apêndice B. 

A coordenação do Portal e do Laboratório realizam avaliações rotineiras nos periódicos 

hospedados, sendo uma consolidada, já informada anteriormente, a cada quatro anos, atendendo 

as mudanças – caso ocorram – no Qualis ou no Scielo e/ou ainda, no próprio periódico, como o 

caso do cumprimento da periodicidade. Se identificadas irregularidades, as mesmas serão 

comunicadas pela Coordenação do Portal ou do Laboratório. 

A transposição do Laboratório para o Portal e vice-versa dar-se-á após encaminhamento 

pelas coordenações, de documento formal com devida justificativa e ciência dos editores, 

solicitando a migração dos títulos ao Conselho Consultivo e Deliberativo.  

  
 

4 EDITOR DO PERIÓDICO 

O editor do período deverá ser um professor efetivo da UFSC (Apêndice A). Atribuições: 

gerenciar e decidir sobre a política do periódico científico em alinhamento com as Diretrizes e 

recomendações do Portal de Periódicos UFSC; ter e manter o periódico estruturado e ativo; 

manter a periodicidade; tratar tecnicamente os documentos científicos do periódico conforme 

orientações da equipe do Portal ou Laboratório, inclusive metadados e conversão para o formato 

Portable Document Format (PDF/A) (preservação em longo prazo); normalização do periódico 

segundo normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou equivalentes 

internacionais; estabelecer as políticas internas relacionadas à publicação; indexar o periódico e 

manter atualizados os dados nos indexadores e comunicar a equipe do Portal, com um prazo 

mínimo de 15 dias, antes da publicação de uma nova edição para a inserção do comando DOI na 

mesma. 

 

 

5 CASOS OMISSOS 

Os assuntos não contemplados nestas Diretrizes serão decididos pelo CCD. 
  
 

 



  

APÊNDICE A - RECOMENDAÇÃO PARA PROJETO DE PERIÓDICOS 

CIENTÍFICOS
1
 

 

O Portal de Periódicos UFSC e o Laboratório de Periódicos Científicos UFSC hospedam e 
fornecem suporte científico, técnico e operacional aos periódicos de responsabilidade exclusiva 
da Universidade Federal de Santa Catarina. A admissão do periódico requer a aprovação pelo 
Conselho Consultivo e Deliberativo, e o processo solicitando a inclusão demanda a elaboração 
de um projeto que deve ser assinado pelo professor responsável, no qual devem constar: 

a)  área do conhecimento à qual pretende se vincular; 
b) estratégias para a adequação aos critérios Qualis B2 da área em questão; 
c) informações a serem incluídas nos campos disponíveis no template do periódico conforme a 

plataforma Open Journal Systems (OJS), na seção “Sobre”; 
d) carta do coordenador de Programa de Pós-Graduação na área do conhecimento em questão, 

declarando a necessidade de novo título para a comunidade científica;  
e) carta da chefia do departamento ao qual pertence o professor editor, registrando a aprovação 

pelo colegiado da criação do novo título e a garantia das condições para o bom 
funcionamento do periódico; 

f) carta do editor do periódico se comprometendo a seguir as recomendações de qualidade dos 
periódicos, a evitar endogenia e a garantir a avaliação em duplo cego para os trabalhos 
submetidos. 

 
Aprovado em 27 de março de 2014. Atualizado em 30 de outubro de 2014. 

Reunião do Conselho Consultivo e Deliberativo em 30 julho de 2014. 
 

                                                           
1 Os critérios foram elaborados e apoiados nos critérios estabelecidos pelo Redalyc, Dialnet, Latindex e Scielo. 



  

APÊNDICE B – RECOMENDAÇÕES DE QUALIDADE PARA 

PERIÓDICOS UFSC 
 

 
a) Corpo editorial – o periódico deverá apresentar um corpo editorial multi-institucional e com 
a indicação da afiliação da instituição a qual pertence; 
b) Caráter científico – os periódicos devem publicar predominantemente artigos originais 
resultantes de pesquisa científica e/ou significativas para a área específica do periódico. Os 
periódicos podem incluir outros tipos de contribuições, como artigos de revisão, comunicações, 
resenhas e estudos de caso, que não serão consideradas como artigos originais; 
c) Identificação dos autores – os manuscritos devem estar assinados pelos autores, com nome e 
sobrenome, e apresentar e-mails; 
d) Entidade editora – deve estar identificada na página do periódico; 
e) Periodicidade regular – cumprimento rigoroso da periodicidade proposta; 
f) Recepção e aceitação dos originais – indicação das datas nos documentos; 
g) ISSN eletrônico; 
h) Foco e escopo – cobertura temática, objetivo e público-alvo; 
i) Avaliadores externos – o periódico deve submeter seus artigos à apreciação de avaliadores, 
além de estabelecer e deixar visíveis os critérios de avaliação; 
j) Instruções aos autores – o periódico deve disponibilizar as instruções para autores inclusive 
relacionadas à normalização adotada e sugestão de referências; 
k) Título, resumo e palavras-chave - o periódico deve apresentá-los no idioma do texto e em 
inglês; 
l) Revisão dos metadados; 

m) Uso do ícone da licença Creative Commons < http://creativecommons.org>; 

n) Adequação às normas: Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT) ou American 
Psychological Association (APA) ou International Standards Organization (ISO) ou Modern 
Language Association (MLA) ou MONTREAL ou VANCOUVER ou Deutsches Institut für 
Normung (DIN);  

o) Atender aos critérios das Diretrizes do DOI; e 

p) Cadastro do editor do periódico como usuário da BU/UFSC. 

 
 

Atualizado em 30 de outubro de 2014 – conforme reunião do Conselho Consultivo e 
Deliberativo em 30 de julho de 2014. 
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