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PROCEDIMENTOS PARA INGRESSO NO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC 

O editor do periódico que tem interesse em ingressar no Portal de Periódicos UFSC deverá criar um 

projeto com informações atualizadas e consistentes de acordo com o que está público no site oficial do 

periódico. O conteúdo deverá seguir as informações mínimas para a existência de um periódico, 

normalmente inseridas no item “Sobre” da plataforma do OJS, bem como cumprir os critérios e as 

recomendações de qualidade das Diretrizes criadas e aprovadas pelo Conselho Consultivo e Deliberativo do 

Portal de Periódicos UFSC (CCD). 

Projeto – Informações 

1. Vínculo institucional 
2. Políticas 
3. Foco, escopo, missão e área do conhecimento 
4. Políticas de seção – categoria dos manuscritos 
5. Processo de avaliação pelos pares 
6. Periodicidade e modalidade de publicação 
7. Política de acesso livre 
8. Preservação digital/Arquivamento  
9. Indexação 
10. Estatísticas da revista  
11. Diretrizes para autores 
12. Declaração de direito autoral 
13. Política de privacidade 
14. Patrocínio da revista 
15. Histórico do periódico 
16. Editor chefe, equipe técnica e corpo editorial (multi-institucional e especificado) 
17. Contato editor chefe/gerente 
18. ISSN 
19. Estratégias para a adequação aos critérios Qualis  
20. Outras informações relevantes 

 

Para o envio do projeto, também é necessário anexar cartas considerando se o periódico é novo ou 

existente. Mesmo o periódico não sendo novo, o CCD poderá pedir as documentações para ajudar na 

fundamentação do parecer ou para esclarecimentos.  

 

Projeto – Anexos Periódicos 
Novos Existentes  

Carta do coordenador de Programa de Pós-Graduação na área do conhecimento em questão, 
declarando a necessidade de novo título para a comunidade científica. Sim 

Se 
requerido 
pelo CCD 

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. 

Sim 
Se 

requerido 
pelo CCD 

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 com a utilização de sistema de editoração para a gestão dos manuscritos. 

Sim Sim 

 
Com a documentação organizada, o responsável pelo periódico deverá encaminhar o projeto para o 

CCD do Portal de Periódicos UFSC via Serviço de Protocolo Geral da UFSC (localizado na Reitoria da UFSC). 


