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Recomendações para editores de revistas 
do Portal de periódicos da UnB 

 
Prezados editores, 
 
O presente documento apresenta recomendações do Portal de periódicos para suas           
revistas, a fim de melhorar a qualidade, a visibilidade e as boas práticas das mesmas. Esse                
documento foi desenvolvido após realizarmos um diagnóstico das características das          
revistas entre os meses de setembro e novembro de 2019. 
 
O diagnóstico efetuado constatou que em setembro de 2019, o Portal de periódicos contava              
com 18052 artigos publicados nas 82 revistas disponíveis, mas também constatou que            
algumas informações importantes não constam em algumas revistas. Abaixo, uma lista           
desses itens que precisamos que sejam atualizados e/ou que passem a constar visíveis em              
suas revistas a partir de 2020. Alguns desses itens são sugestões, mas outros são              
obrigatórios. Revistas que já atendem aos critérios listados, favor ignorá-los. 
 
A lista abaixo também se baseia nos Princípios de Transparência e Boas Práticas em              
Publicações Acadêmicas: 

Itens 
 

1. ISSN: Exibir no rodapé da revista. Exigência da CAPES. (obrigatório); 
 

2. Editor Responsável: Deve constar no menu Equipe editorial, contendo nome          
completo e afiliação. Exigência da CAPES. (obrigatório) 
 

3. Contato Exigência da CAPES.: 
a. Endereço da sede da Revista completo (obrigatório) 
b. Nome da pessoa responsável (com afiliação) (obrigatório); 
c. Telefone para contato atualizado - o telefone não deve ser o do Portal de              

periódicos. Este deve constar no campo Contato para suporte técnico ; 1

d. E-mail: o e-mail deve ser da revista, de preferência com o domínio unb.             
(obrigatório)  

i. Revistas que ainda não tem, devem criar. Isso é importante porque,           
sendo o e-mail oficial o do editor, como acontece em alguns casos, se             

1 O telefone do Portal de periódicos é: (61) 3107-2683 
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por alguma razão o editor precisar sair do cargo ou não puder acessar             
o e-mail, o periódico corre o risco de perder informações importantes.           
Quanto ao domínio .unb, além de dar maior credibilidade à revista, em            
caso de algum problema a revista pode contar com o suporte do CPD. 

1. Para criar um e-mail com o domínio .unb o editor          
responsável deve ir pessoalmente ao CPD, portando os        
seguintes documentos (opcional): 

a. Declaração de vínculo com o departamento do qual a         
revista faz parte (emitida pelo departamento); 

b. Formulário Cadastramento de e-mail institucional -      
conta departamental preenchido:   
http://cpd.unb.br/images/Manuais_Tutoriais/FORMULA
RIO_CADASTRO_DE_EMAIL-Centro-de-custo.pdf  

 
4. Editora: de preferência a unidade acadêmica responsável pelo periódico. Consta em           

Configurações → Revista → Equipe editorial. Exigido pela CAPES. (obrigatório) 
 

5. Cronograma de publicação: a periodicidade deve ser claramente informada no          
site e cumprida. De preferência no campo Sobre a Revista. O cumprimento da             
periodicidade é um dos requisitos mais básicos da avaliação da CAPES.           
(obrigatório). 

O Portal de periódicos da UFSC desenvolveu um calendário para seus           
editores que pode ajudar. Eles sugerem que a publicação seja feita nos primeiros             
meses de cada período, o que é inclusive uma exigência da CAPES e da Scielo. 
 

 
Figura 1: Planejamento   2

 

2 SILVEIRA, Lucia; BEM, Roberta Moraes de. Boas práticas para periódicos. 01 ago. 2017. 29 slides. Disponível em:                  
https://pt.slideshare.net/portal_ufsc/boas-prticas-para-peridicos. Acesso em: 21 nov. 2019. 
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6. Vínculo com a UnB: esse item basta que vocês nos informem, para que             
coloquemos nos registros, pois não conseguimos localizar de algumas revistas.          
(obrigatório) 
 

7. Licença de direitos autorais (sua exibição é considerada Exigência da CAPES para 
algumas áreas): 
 

a. Licença de direitos autorais exibida nos PDFs: A respeito desse tema, o            
documento Princípios de Transparência e Boas Práticas em Publicações         
Acadêmicas diz o seguinte: “As políticas de direitos autorais devem estar           
claramente indicadas nas Diretrizes para Autores. Da mesma forma, as          
informações de licenciamento de conteúdo devem estar descritas nas         
diretrizes do site e os termos de licenciamento devem estar em todos os             
artigos publicados, tanto naqueles em HTML quanto naqueles em PDF. Se           
os autores tiverem permissão para publicar sob uma licença Creative          
Commons, todos os requisitos específicos da licença devem ser indicados.          
Qualquer política de publicação de versões finais aceitas ou artigos publicados           
em repositórios de terceiros deve ser claramente indicada.” (opcional) 
 

b. Licença de direitos autorais exibida no rodapé: trata-se de um item           
obrigatório para o portal de periódicos. Revistas que retiraram, pedimos que           
alterem o quanto antes. (obrigatório) 

 
8. Idiomas de submissão: Algumas revistas publicam apenas em português, outras          

publicam em vários idiomas, mas não deixam claro. Pedimos que essa informação            
seja inserida de forma explícita, preferencialmente nos campos Sobre a Revista           
e/ou em Submissões, pois em algumas revistas não encontramos com facilidade           
essa informação e ela é importante para autores interessados em submeter às            
revistas. (obrigatório) 
 

9. Resumos bilíngues (eventualmente trilingues): resumos e palavras-chaves dos        
artigos devem vir em português e inglês ou espanhol. Melhor ainda se puderem vir              
nos três idiomas. Títulos em mais de um idioma também são bem vindos, pois              
aumentam a visibilidade. Exigência da CAPES. (obrigatório) 
 

10. ORCID: esse é um item que em breve o Portal vai tornar obrigatório. As revistas               
devem começar a solicitar aos autores o cadastro do ORCID. Para mais informações             
sobre como obter o ORCID, o SIBi USP desenvolveu um tutorial bem simples. Para              
acessá-lo, clique aqui. Já é Exigência da CAPES para algumas áreas. (opcional) 
 

11. Indicar, preferencialmente no rodapé, as bases onde estão indexados: no          
diagnóstico que fizemos, buscamos as revistas em alguns indexadores e bases de            
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dados e observamos que há casos em que as revistas estão indexadas, mas não              
informam isso em sua página. Solicitamos que sejam listados os indexadores nos            
quais se encontram, preferencialmente no rodapé da revista e com o link de acesso              
às bases. (obrigatório) 

Outras recomendações 
 

● Sobre a estrutura do artigo, a lista de avaliadores e chamada de artigos além de               
outros pontos interessantes para a melhoria das revistas, sugerimos a leitura da            
apresentação Boas práticas para periódicos, desenvolvido pela equipe do Portal de           
periódicos da UFSC.  

● Também recomendamos a leitura do Código de conduta para editores de periódicos            
científicos da COPE. (em inglês) 
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Contato 
 
Em caso de dúvidas, por favor, entrem em contato conosco. 
 
Portal de periódicos da UnB 
Coordenadora: Thayse Natália Cantanhede Santos – Bibliotecária (vespertino) 
Equipe:  Ruthléa Eliennai Dias do Nascimento (matutino) 
Contato: Setor de Publicações Eletrônicas (SPE) – Coordenadoria de Gestão da Informação 
Digital (GID) 
Telefone: (61) 3107-2683 
E-mail: portaldeperiodicos@bce.unb.br  
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