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A implementação do Portal Periódicos de Minas, configura-se como uma das ações

da Política de Periódicos para o Estado de Minas Gerais que objetiva, entre outras,

a qualificação e o aumento da visibilidade das publicações sediadas no Estado. O

Portal pretende se firmar como uma plataforma formativa, possibilitar a

interlocução entre profissionais interessados no tema, além de propor diretrizes

objetivas e específicas para o apoio e a qualificação dos periódicos.
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Critérios de entrada

1) de pertença (ser editado no Estado de Minas Gerais),

2) de caráter periódico (ter ISSN impresso e/ou digital),

3) de acesso aberto (ter URL ativa e acesso gratuito),

4) de governança (ter comitê editorial), e

5) de atualidade (ter publicado pelo menos em 2014).

Comunicação do conhecimento científico por meio 

de publicações periódicas

Disseminação de forma atualizada e confiável da produção e do 

saber científico.

Legitimação do pesquisador e seus achados. Arquivo da 

memória científica do país, do Estado ou da instituição. 

Disponibilidade on-line de periódicos pode 

proporcionar mais acessibilidade e visibilidade.

A aceleração das comunicações desencadeia o 

quase instantâneo compartilhamento e interligação 

entre instituições e pesquisadores. 

Lançado 

em 

setembro 

de 2017

Espaço de 

comunicação 

e divulgação 

científica

Em abril de 

2018 conta 

com quase 

400 

periódicos

Agregador 

e índice

Ponto de 

acesso 

direto às 

publicações

Mapeamento 

dos 

periódicos do 

Estado  

O levantamento dos dados referentes aos periódicos publicados no Estado e integrantes do

Portal Periódicos de Minas, apontam uma expressiva desigualdade das áreas de conhecimento

abrangidas pelos periódicos, pouco tempo de existência, distribuição disforme por área

geográfica e baixa presença em bases de dados internacionais. Como pioneira, a proposição de

uma política e de um Portal estadual de periódicos podem servir de parâmetro para novos

estudos em outras regiões brasileiras e da América Latina, de modo que favoreça a organização

e o acesso da produção científica dos periódicos e sua integração em nível global.
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