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UNIVERSIDADE ESTADUAL DE FEIRA DE SANTANA

COMITÊ GESTOR DO PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS DA UEFS

POLÍTICA DO PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS DA UEFS
O Portal de Periódicos Eletrônicos da Universidade Estadual de Feira de Santana

(PPE-UEFS) é um projeto de responsabilidade do Sistema Integrado de Bibliotecas (SISBI),

do Núcleo de Periódicos, da Assessoria Especial de Informática (AEI) e da Pró-Reitoria de

Pesquisa e Pós-Graduação (PPPG), que tem como objetivos integrar e disponibilizar em um

único sítio os periódicos acadêmicos e científicos desenvolvidos pelas diferentes unidades
da Instituição. O Portal utiliza o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER) que

consiste em uma ferramenta utilizada para a construção e gestão de publicações periódicas

eletrônicas, propiciando agilidade nos procedimentos editoriais desde a submissão,
avaliação, revisão, até a publicação online.

A criação e implementação do PPE-UEFS vem oferecer à comunidade acesso livre à

informação de qualidade em um ambiente de alta visibilidade, dotado de ferramentas que
facilitam a gestão, manutenção e preservação de periódicos eletrônicos otimizando, assim, o
trabalho dos editores das publicações nele hospedadas.

O Gestor Técnico do PPE-UEFS é o Sistema Integrado de Bibliotecas (SISBI), por

meio da Biblioteca Central Julieta Carteado (BCJC) e do Núcleo de Periódicos, com as
seguintes competências: atuação como mediador entre os participantes, seguindo a política

e diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor; assessoria técnica aos editores na

implantação e manutenção dos periódicos no Portal; execução dos procedimentos
necessários a fim de garantir o acesso à informação de forma segura e eficiente, dentro dos
padrões do Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT); gestão

técnica do Portal, de acordo com as diretrizes estabelecidas pelo Comitê Gestor. Sendo que
a gestão técnica é efetivada com o apoio da Assessoria Especial de Informática da UEFS.
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POLÍTICAS DE HOSPEDAGEM DO PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS DA UEFS
Políticas Gerais
- Serão hospedadas as publicações acadêmicas e científicas periódicas institucionalmente
ligadas à UEFS - ou seja, exclusivamente as revistas vinculadas às unidades reconhecidas
oficialmente pela Instituição - e de acesso livre;

- A solicitação de hospedagem de uma revista deve ser realizada mediante a submissão de

um projeto editorial ao Comitê Gestor do PPE-UEFS constituída por representantes do
SISBI, AEI, PPPG e três editores dos periódicos científicos, que analisará e homologará os
projetos de periódicos a serem disponibilizados. O Comitê Gestor terá autonomia e suas
decisões serão soberanas;

- Os trabalhos publicados no periódico devem constituir produto de resultados de pesquisa
científica, artigos de revisão, artigos de caráter opinativo e outros conteúdos de natureza
acadêmica.

Políticas de Qualidade
Serão hospedados os periódicos que contemplem critérios mínimos de qualidade, a saber:
- Apresente política editorial que esclareça as normas da revista e as instruções para a
publicação de artigos;

- Disponha de um Conselho Editorial executivo que se responsabilize pelas políticas e

qualidade científica da revista cujos membros deste Conselho deverão ser identificados na
sua titulação e vinculação institucional;

- Indique um Editor Gerente, reconhecido na área de atuação da revista, por seus méritos
científicos, acadêmicos e profissionais, que ficará à frente de toda a política editorial da
revista;

- Adote periodicidade regular e zele pelo seu cumprimento;
- Publique no mínimo seis (6) artigos por fascículos;
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- Mantenha avaliação por pares. A avaliação deverá ser realizada por especialistas na(s)

área(s) de conhecimento da revista, de comprovada atuação científica e/ou profissional,
preferencialmente adotando o sistema de avaliação "cega";

- Possua número internacional normatizado para publicações seriadas (ISSN);
- Adote padrões documentais nacionais ou internacionais (ABNT, Vancouver, APA e
outros) que assegurem consistência editorial;

- Disponha de responsável (is) pelo gerenciamento da revista, o que inclui revisão,
normalização, tradução, projeto gráfico, etc.

O Comitê Gestor do PPE-UEFS se reservará o direito de deixar de hospedar um periódico

quando este descumprir qualquer dos critérios mínimos de qualidade, segundo sua
avaliação.

Políticas Técnicas

- O Editor gerente da revista ficará responsável pelo gerenciamento do conteúdo e pela
personalização do layout do periódico. Não haverá a possibilidade de realização de
alterações que requeiram qualquer modificação no código fonte do sistema;
Projeto editorial

As Unidades interessadas em criar/hospedar uma revista eletrônica no PPE-UEFS deverão
encaminhar um projeto editorial, conforme formulário disponível no Portal, ao SISBI através

do e-mail periodicos@uefs.br, que será avaliado pelo Comitê Gestor. Deverão constar no
projeto, os seguintes itens de informação:

• Título e subtítulo, se houver, da revista a ser criada/hospedada;
• Unidade proponente;
• A(s) área(s) do conhecimento (Tabela do CNPq) da revista e respectivo conteúdo:
abordagens, subáreas, temas, assuntos que contemplem a área do conhecimento;
• Público-alvo leitor da revista;
• Editor da revista, informando a sua titulação e vinculação institucional;
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• Os nomes dos membros do Conselho Editorial, especificando a titulação e vinculação
institucional de cada um desses membros;

• Tipos de trabalhos aceitos para publicação;
• Critérios de avaliação dos trabalhos;
• Instruções aos autores (Objetivos e política editorial da revista; Apresentação dos
manuscritos; Procedimentos de submissão e avaliação dos manuscritos; Política de Direitos
Autorais; Endereço para encaminhamento);

• Padrão de normalização adotado pela revista;
• Periodicidade da revista;
• Idioma(s) da revista;
• Se a revista apresenta versão impressa;
• Se a revista apresenta versão eletrônica e o número de ISSN;
• Informar se a revista é indexada em algum diretório/base de dados nacional e/ou
internacional.

