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Objetivo: 
Realizar um diagnóstico dos periódicos UFMG frente aos novos critérios 
de inclusão e permanência no Portal Periódicos UFMG. 
 
Contexto: 
No período de 2014/2015 a comissão de institucionalização da Política de 
Periódicos UFMG definiu cinco critérios iniciais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Metodologia: 
Analisou-se os 62 periódicos por coleta do conteúdo exposto no site das 
revistas e o envio por email aos editores de um check list com os dados 
coletados para validação. 
 
Resultado: 

 32 atendem integralmente os novos critérios de entrada e 

permanência; 

 40 periódicos se encontram indexados em bases de dados:  

  cinco se encontram na Scopus, nove indexados na Web of Science, 

nove na SciELO, 19 indexados na DOAJ e 39 na Latindex. 

 Os critérios 3º e 12ª, URL ativa e aberta  e contato principal  foi 

contemplado em todas as revistas ; 

 
Considerações Finais: 
 

  O diagnóstico apresentado aos editores teve um papel didático, pois 

com o feedback alguns editores tem se dirigido  a incubadora. 

 Para trabalhar com os periódicos os critérios não atendidos, os 

editores contam com a Incubadora de Periódicos. 

  Constatou-se que não seria possível implementar de forma imediata 

a retirada dos periódicos do Portal. 

  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 

  

Sérgio Dias Cirino (UFMG),  Carla Rodrigues , Jonas Alves dos Santos  

( PRPq /UFMG) 

Fonte: Portal Periódicos UFMG, 2018. 

Fig. 1: Página que relaciona os periódicos do Portal UFMG 
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Fonte: Diagnóstico Portal Periódicos UFMG, 2017. 
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