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EDITAL EDUEMG Nº 01/2021 DE SELEÇÃO DE PROPOSTAS DE NOVOS PERIÓDICOS 
CIENTÍFICOS DA UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

 

A Editora UEMG, conforme Decreto nº. 46.352, de 25 de novembro de 2013, e Resolução 
CONUN/UEMG nº 426, de 16 de abril de 2019, torna público o presente Edital para seleção de 
propostas de novos periódicos científicos da Universidade do Estado de Minas Gerais. 

 

1 DAS ATRIBUIÇÕES 
1.1 Caberá à equipe técnica da Editora UEMG: 
1.1.1 Receber as propostas de novos periódicos. 
1.1.2 Analisar as propostas conforme orientações constantes no item 4 deste edital. 
1.1.3 Emitir parecer classificatório preliminar das propostas. 
1.1.4 Encaminhar um arquivo consolidado com as propostas, pareceres e classificação 
preliminar para o seu Conselho Editorial. 
1.2 Caberá ao Conselho Editorial da Editora UEMG: 
1.2.1 Receber a documentação referente ao item 1.1.4. 
1.2.2 Analisar e deliberar sobre a classificação das propostas. 
1.2.3 Emitir resultado preliminar e final do pleito. 
1.2.4 Fazer cumprir o cronograma proposto no Anexo I. 
 

2 DOS OBJETIVOS 
2.1 O presente edital tem como objetivo selecionar propostas para novos periódicos científicos 
a serem editados e hospedados no Portal de Periódicos da Universidade do Estado de Minas 
Gerais. 
2.2 Serão priorizados periódicos cujo foco e escopo sejam direcionados para as seguintes 
temáticas: 
a) desenvolvimento e sustentabilidade; 
b) questões étnico-raciais e de gênero; 
c) saúde e sociedade; 
d) tecnologias, informação e inovação; e 
e) arte e cultura. 
2.3 Além das áreas prioritárias mencionadas no item 2.2, haverá prioridade para propostas que 
atendam um ou mais dos seguintes critérios: 
a) periódico vinculado a programa de pós-graduação stricto sensu já existente; 
b) periódico cuja equipe editorial seja formada por professores pertencentes a diferentes 
unidades da UEMG e cujos membros possuam experiência em edição de periódicos; 
c) periódico cujos membros do Conselho Editorial são exógenos à UEMG e vinculados a 
instituições do exterior. 
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2.4 Os periódicos aprovados integrarão o Portal de Periódicos da UEMG e pertencerão à 
Universidade, devendo atender os critérios estabelecidos na Política para os Periódicos 
Científicos da UEMG e normas operacionais publicadas pela Editora UEMG. 
 

3 DAS PROPOSTAS 
3.1 Os docentes da UEMG interessados em submeter propostas de novos periódicos devem 
preencher o Formulário de Proposta de Periódico (Anexo II) do presente edital e encaminhá-lo, 
mediante uso do e-mail institucional, para o e-mail periodicos@uemg.br até o prazo 
estabelecido no cronograma do Anexo I, acompanhado dos documentos especificados neste 
edital e anexos. 
3.2 O formulário deverá ser acompanhado da proposta de identidade visual do periódico. 
3.3 As imagens deverão ser encaminhadas juntamente com o formulário por e-mail em 
formato .jpeg, em alta resolução. 
3.4 As propostas que não atenderem as especificações constantes neste edital e seus anexos 
serão desclassificadas. 
3.5 Cada docente da UEMG poderá apresentar apenas 01 (uma) proposta de periódico na 
condição de editor-chefe ou membro de equipe editorial, e desde que não integre equipe 
editorial de periódico da UEMG já existente, sendo vedada sua inclusão em outras propostas 
concorrentes deste edital. 
3.6 A equipe editorial informada no Formulário de Proposta de Periódico Científico será 
integralmente responsável pelo cumprimento dos critérios disponíveis no site 
periodicos.uemg.br/politica-e-normas e demais diretrizes da Editora UEMG. 
3.7 Para a elaboração da proposta e preenchimento do formulário, recomenda-se a leitura do 
Glossário de Periódicos Científicos (Anexo III). 
 

4 DA ANÁLISE E JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 
4.1 A análise de mérito das propostas será realizada pela equipe técnica da Editora UEMG. 
4.2 A deliberação sobre as propostas será feita pelo Conselho Editorial da Editora UEMG, 
observando-se a análise e classificação prévia realizada pela equipe técnica da Editora UEMG. 
4.3 Os itens avaliados em cada proposta e os valores atribuídos serão os seguintes: 
 

Itens a serem julgados Pontuação 

1. Pontuação atribuída à equipe editorial1 5,0 
Equipe formada por editores de mais de uma Unidade da UEMG 2,0 
Possui membro com experiência em editoração de periódicos científicos 3,0 
2. Pontuação atribuída ao Conselho Editorial1 5,0 
Possui mínimo de 40% de membros externos à UEMG 3,0 
Possui membro filiado a instituição do exterior 2,0 
3. Pontuação atribuída à proposta do periódico 15,0 
Pertencimento a uma das áreas prioritárias (ver item 2.2) 3,0 
Vinculação a programa de pós-graduação stricto sensu da UEMG 2,0 
Justificativa 3,02 

mailto:periodicos@uemg.br
https://periodicos.uemg.br/politica-e-normas
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Itens a serem julgados Pontuação 

Objetivos 2,02 

Foco e escopo 2,02 

Planejamento 3,02 
TOTAL 25,0 
1Ver glossário no Anexo III 
2 Pontuação máxima 

 

 

4.4 A experiência em edição de periódicos científicos deve ser comprovada pelo(a) 
proponente. 
 

5 DO RESULTADO E PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO 
5.1 Serão aprovadas até 5 (cinco) propostas de periódicos. 
5.2 O resultado preliminar será divulgado no site da Editora UEMG conforme cronograma do 
Anexo I. 
5.3 Os pedidos de reconsideração deverão ser interpostos pelo(a) proponente em até 02 (dois) 
dias úteis após a publicação do resultado preliminar na página eletrônica da Editora UEMG 
<http://eduemg.uemg.br/>. 
5.3.1 O pedido de reconsideração deverá ser enviado para o e-mail periodicos@uemg.br, 
sendo que o documento deverá explicitar, de forma detalhada, o objeto e o motivo da 
contestação. 
5.4 É de responsabilidade do(a) proponente acompanhar as divulgações dos resultados no site 
da Editora. 
 

6 DISPOSIÇÕES FINAIS 
6.1 Dúvidas sobre o edital deverão ser encaminhadas exclusivamente para o e-mail 
periodicos@uemg.br. 
6.2 Nas tramitações feitas por e-mail, incluindo o processo de submissão, o(a) proponente 
deverá usar, obrigatoriamente, o e-mail institucional @uemg.br. 
6.3 O(a) editor(a)-chefe do periódico aprovado deverá, durante o ano de 2021, realizar o 
cadastro e iniciar o processo de edição no Portal de Periódicos da UEMG, devendo, até junho 
de 2022, ter publicado o primeiro número. 
6.4 Os casos omissos ou não previstos neste edital serão apreciados pela Editora UEMG. 
 

 
 

Belo Horizonte, 31 de agosto de 2021. 
 

Thiago Torres Costa Pereira 
Editor-chefe da EdUEMG 

http://eduemg.uemg.br/
mailto:periodicos@uemg.br
mailto:periodicos@uemg.br
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ANEXO I – CRONOGRAMA 

Lançamento do Edital 16/07/2021 
Submissão das propostas De 30/07/2021 a 14/09/2021 
Análise de enquadramento Data a ser divulgada. 
Classificação preliminar Data a ser divulgada. 
Análise pelo Conselho Editorial Data a ser divulgada. 
Divulgação do resultado preliminar das propostas selecionadas Data a ser divulgada. 
Período para pedidos de reconsideração Data a ser divulgada. 
Divulgação do resultado final das propostas selecionadas Data a ser divulgada. 
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ANEXO II – FORMULÁRIO DE PROPOSTA DE PERIÓDICO CIENTÍFICO  

I – INFORMAÇÕES GERAIS DO PERIÓDICO 

1.1 Nome completo do periódico:  

1.2 Nome abreviado: 

1.3 Unidade(s) proponente(s): 

1.4 Departamento/Curso/Grupo de Pesquisa/Programa de pós-graduação a que está 
vinculado: 

 

II – DO PERIÓDICO 

2.1 Justificativa para o desenvolvimento: 

2.2 Objetivos da publicação (geral e específico): 

2.3 Foco e escopo da publicação: 

2.4 Área de concentração (utilizar a Tabela das Áreas de Conhecimento – CAPES): 

2.5 Público-alvo: 
 
 
III – CONSELHO EDITORIAL 

Os integrantes do Conselho Editorial devem ser, preferencialmente, externos à Universidade 
do Estado de Minas Gerais (mínimo de 40%), assim como será considerada a composição por 
pesquisadores filiados a instituições do exterior. 

 
Conselheiro(a) 1 Instituição E-mail País 

    
 

Conselheiro(a) 2 Instituição E-mail País 
    

 
Conselheiro(a) 3 Instituição E-mail País 

    
 

Conselheiro(a) 4 Instituição E-mail País 
    

 
Conselheiro(a) 5 Instituição E-mail País 
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IV – EQUIPE EDITORIAL 

Solicita-se que a equipe editorial seja composta por no mínimo três docentes, sendo o(a) 
“Editor(a)-chefe 1” o contato principal do periódico. Sugere-se o intercâmbio entre docentes 
de diferentes Unidades da UEMG na composição da equipe editorial. 

 
Editor(a)-chefe 1 Instituição/Unidade E-mail Vínculo 

   ☐ Efetivo 
☐ Designado 

 
Editor(a)-chefe 2 Instituição/Unidade E-mail Vínculo 

   ☐ Efetivo 
☐ Designado 

 
Editor(a)-chefe 3 Instituição/Unidade E-mail Vínculo 

   ☐ Efetivo 
☐ Designado 

 

V – EQUIPE TÉCNICA / APOIO COM INDICAÇÃO DE ATIVIDADES 

Sugere-se que, além da equipe de editores, o periódico possua no mínimo dois colaboradores 
na equipe técnica. 

 

Nome Atividades desenvolvidas E-mail Vínculo 
    

 
Nome Atividades desenvolvidas E-mail Vínculo 

    

 
Nome Atividades desenvolvidas E-mail Vínculo 

    

 

 

VI – DO PROCESSO EDITORIAL PROPOSTO 

6.1 Periodicidade:   ☐Semestral ☐Mais de duas edições por ano 
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6.2 Formas de apresentação dos trabalhos (é possível selecionar mais de uma opção): 
☐ Artigos originais ☐ Artigos de revisão ☐ Resenhas ☐ Entrevistas ☐ Dossiê 
☐ Outro  

 
6.3 Quantidade de trabalhos por número publicado (Ex: 10 artigos, 2 resenhas, 1 entrevista):   
 
6.4 Idiomas dos trabalhos (Ex: a revista publicará artigos em português, inglês e espanhol): 

 

VII – PLANEJAMENTO 

7.1 Descreva de forma resumida o planejamento das atividades e as metas do periódico 
especificando os prazos de cumprimento: 

 

VIII – TERMO DE CIÊNCIA E COMPROMISSO 

Na qualidade de Editor(a)-chefe principal do periódico, estou ciente e afirmo meu 
compromisso com as exigências do Edital, com os critérios de permanência do Portal de 
Periódicos da UEMG e demais diretrizes da Editora UEMG, respondendo perante à Editora 
UEMG por eventuais descumprimentos de normas. 

 

_________________________________________ 
Nome Completo do Editor-Chefe 1  
MASP 
Unidade Acadêmica 
Ciente: 
 
_________________________________________ 
Nome da chefia de departamento (ou diretoria da Unidade)  
MASP 
Unidade Acadêmica 
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ANEXO III – GLOSSÁRIO DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS 

- Informações que devem constar no portal da revista: 

Equipe editorial (editores-chefe + editores adjuntos + editores associados): é responsável 
pelas rotinas administrativas do periódico, pela gestão da plataforma OJS e pelas adequações 
do periódico às diretrizes da Editora UEMG. 

Conselho Editorial: são responsáveis pela divulgação do periódico e podem apresentar 
sugestões para seu aprimoramento. Os integrantes do Conselho Editorial devem ser externos à 
Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Avaliadores ou pareceristas ou revisores ad hoc: são responsáveis pela avaliação dos artigos 
recebidos pelo periódico. Não podem integrar a Equipe Editorial nem o Conselho Editorial e 
devem ser externos à Universidade do Estado de Minas Gerais. 

Foco e escopo da revista: são os objetivos do periódico, a definição de sua área de 
abrangência e do tipo de trabalho aceito para publicação. 

ISSN (International Standard Serial Number): é o número de série em periódicos para 
catalogação. Cada periódico possui um número de ISSN próprio e único para cada formato 
(impresso ou on-line) associado ao seu nome. A divulgação do ISSN na página da revista e nos 
artigos publicados é essencial para as métricas de citações utilizadas pelo Qualis Periódicos e 
também para o registro correto no Currículo Lattes. 

Volume e número do periódico: o volume de cada edição publicada do periódico corresponde 
ao número sequencial do ano-calendário, contado a partir do ano de fundação da revista. O 
número da edição corresponde ao número sequencial da edição em cada volume. Um volume 
é composto por dois ou mais números publicados. 

DOI (Digital Object Identifier ou Identificador de Objeto Digital): identificador formado por 
letras e números que possibilita a identificação exclusiva de um documento disponível na 
internet. O DOI é formado por um prefixo que identifica o publicador e por um sufixo que 
aponta informações complementares sobre a publicação. 

Periodicidade: se refere à frequência com que um novo número do periódico é publicado, 
podendo ser anual, semestral, quadrimestral, dentre outros. 

Periódicos COM submissão em fluxo contínuo: os periódicos com submissão em fluxo 
contínuo recebem trabalhos a qualquer tempo, ou seja, não estão vinculadas a prazos 
definidos. 

Periódicos SEM submissão em fluxo contínuo: o periódico somente aceita a submissão de 
trabalhos em um prazo determinado, sendo necessário aguardar sua abertura. 

Normas de submissão: contêm diretrizes que orientam os(as) autores(as) quanto à 
formatação e submissão dos textos, com o objetivo de padronizar as publicações. São 
descritos extensões de arquivo aceitas, número mínimo e máximo de páginas, configuração do 
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arquivo, das citações e ilustrações, idiomas aceitos, linha editorial ou tema do número (caso 
haja), bem como template e demais informações que a revista julgar pertinentes. 

Template: template é um arquivo em formato de documento que serve como modelo de 
formatação de texto ou layout. Pode tratar da apresentação visual e instruções sobre onde e 
qual tipo de conteúdo deve entrar em cada seção do documento, como se fosse uma 
predefinição. Ex: Arquivo em word com modelo da Capa / Folha de Rosto / Tipo, tamanho e 
cor das fontes utilizadas conforme a hierarquia do texto, alinhamento etc. 

Política antiplágio: os originais submetidos à revista devem ser inéditos e passam por 
procedimentos de investigação de possíveis plágios antes de serem encaminhados para a 
avaliação. Alguns dos softwares que auxiliam os editores nesse processo são o Turnitin, 
iThenticate, Plagiarism detector, Plagius e Plagium. 

Declaração de Direito Autoral: série de termos com o qual o(a) autor(a) dos artigos deve 
concordar para a publicação do material. Os tópicos tratam da manutenção de direitos 
autorais, direito de publicação, autorização para distribuição de conteúdo etc. 

Política de Privacidade: termo que trata da privacidade dos dados dos(as) autores(as), por 
parte da publicação. 

 

- Termos utilizados na edição 

Avaliação pelos pares (peer review): os(as) revisores(as) são especialistas da mesma área que 
o(a) autor(a) que avaliam o material submetido e indicam sua aceitação, reformulação ou 
recusa. 

Avaliação às cegas: garante que os(as) avaliadores(as) recebam o trabalho sem as informações 
autorais, tendo assim uma avaliação segura e sem distinção independente da titulação dos(as) 
autores(as) ou de sua formação. 

Áreas de concentração ou Áreas de Conhecimento da CAPES: a classificação das Áreas do 
Conhecimento pela CAPES objetiva proporcionar às Instituições uma maneira de sistematizar e 
prestar informações concernentes a projetos de pesquisa e recursos humanos aos órgãos 
gestores da área de ciência e tecnologia. A organização das Áreas do Conhecimento está 
estruturada em uma tabela, que pode ser encontrada no link: 
https://uab.capes.gov.br/images/documentos/documentos_diversos_2017/ 
TabelaAreasConhecimento_072012_atualizada_2017_v2.pdf 

Endogenia: via de regra, é um valor percentual calculado a partir da quantidade de autores 
vinculados a instituições diferentes daquela que edita o periódico. É calculada sobre o total de 
textos publicados por uma revista no prazo de um ano. A área de Direito estabelece que a taxa 
de endogenia é calculada a partir da quantidade de autores(as), pareceristas e integrantes do 
Conselho Editorial vinculados a unidades da federação diferentes da instituição responsável 
pelo periódico. 
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OJS (Open Journal Systems): é um software desenvolvido para a construção e gestão para 
publicações periódicas eletrônicas. Essa ferramenta auxilia no processo de gestão de 
conteúdos e formatos digitais com foco nas atividades de editoração das revistas. 

ORCID e ORCID ID (Open Researcher and Contributor ID): ORCID é uma organização sem fins 
lucrativos que fornece o ORCID ID, que é um identificador que contém 16 dígitos e facilita a 
identificação nacional e internacional do(a) pesquisador(a) e sua produção, de modo a evitar 
problemas devido a homônimos. 

Plataforma Lattes: é um sistema de currículos virtual criado e mantido pelo Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), que integra as bases de dados 
curriculares, grupos de pesquisa e instituições das áreas de Ciência e Tecnologia do Brasil. 

Qualis CAPES: é um sistema usado para classificar a produção científica dos programas de pós-
graduação no que se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. A função do 
Qualis é, exclusivamente, avaliar a produção científica dos programas de pós-graduação. A 
consulta ao Qualis pode ser realizada no link: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaC
onsultaGeralPeriodicos.jsf 

Bases de dados indexadas: nestas encontramos os textos completos das revistas e as mesmas 
apresentam métricas diversas em relação ao impacto dos artigos dessas revistas. Podem ser 
gratuitas ou por assinatura. De modo geral, são os endereços que apresentam mais dados, 
formatos, métricas etc. As principais são o Scielo, Lilacs e Redalyc. 

Indexadores de métricas: são sites que fornecem métricas variadas (como fator h) de impacto 
das revistas. Apresentam informações básicas das mesmas e as métricas por eles 
disponibilizadas. Indicam a importância das revistas dentro do ecossistema. Os principais 
indexadores com métricas são o Google Acadêmico, o Web of Science e o Scopus. 

Indexadores com metadados: nesses sites, encontramos as informações básicas sobre as 
revistas além da indexação básica de metadados, como resumo e palavras-chave. Os tipos de 
metadados variam de indexador para indexador. Embora não apresentem textos completos ou 
métricas, têm o mérito de mostrar os resumos ou outros metadados das revistas, o que faz 
com que tenham maior alcance. Alguns deles são Doaj, Latindex, Sumário.org, Redib, Dialnet e 
Periódicos de Minas. 

Buscadores: sites e portais que servem para indicar o link de acesso da revista. Como exemplo, 
temos o Periódicos CAPES, Worldcat, Erihplus e Livre. 

Fator de impacto: é um método usado para qualificar as revistas científicas com base nas 
citações que ela recebe. O cálculo é feito somando-se as citações dos artigos recebidos no ano 
do cálculo do fator de impacto e dividindo esse número pela quantidade de artigos publicados 
nos dois anos antecedentes a esse cálculo. No Brasil, algumas comissões do Qualis Periódicos 
utilizam a ferramenta para compor suas avaliações. 
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Publicação Ahead of Print (AOP) ou Online First Publication ou Publicação avançada de 
artigos: é uma modalidade de publicação que permite a publicação individual de artigos que já 
foram aprovados, estão editados e que futuramente vão compor um número a ser publicado. 
Uma das principais vantagens dessa modalidade é permitir que pesquisas sejam publicadas 
com mais agilidade e, assim, os resultados trazidos por ela possam ser reconhecidos antes, 
sem a necessidade de aguardar que todo um número seja composto para que a comunidade 
acadêmica tenha acesso. 

 

- Instituições importantes 

IBICT (Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia): é o responsável por 
conceder o registro do ISSN e, além disso, realiza estudos no campo da ciência da informação e 
temas relacionados. 

ABEC (Associação Brasileira de Editores Científicos): é uma sociedade civil de âmbito nacional, 
sem fins lucrativos que tem como objetivo zelar pelo padrão das publicações técnico-
científicas no país, manter contato com os nomes do meio, divulgar matérias de interesse 
editorial técnico científico, promover conferências, encontros, seminários e cursos. 

CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior): é uma fundação do 
Ministério da Educação (MEC), que desempenha papel fundamental na expansão e 
consolidação da pós-graduação stricto sensu (mestrado e doutorado) em todos os estados da 
Federação. 

CNPq (Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico): é uma fundação 
vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia, Inovações e Comunicações, que tem como 
principais atribuições fomentar a pesquisa científica, tecnológica e de inovação e promover a 
formação de recursos humanos qualificados para a pesquisa, em todas as áreas do 
conhecimento. 


