
POLÍTICA DE GESTÃO DO PORTAL DE PERIÓDICOS DA UNIVERSIDADE DE 
BRASÍLIA 

 
 

O Portal de Periódicos da Universidade de Brasília (UnB) é um projeto da 

Biblioteca Central (BCE) que visa reunir em um único ambiente digital, periódicos 

acadêmicos produzidos pelas unidades organizacionais da Universidade. O Portal 

utiliza o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), software desenvolvido 

pela equipe do Public Knowledge Project (PKP)1, do Canadá. O SEER foi traduzido e 

customizado pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), 

a partir do Open Journal Systems (OJS) e inclui recursos, estratégias e metodologias 

essenciais às atividades de editoração de Periódicos Acadêmicos em ambiente 

digital. 

 

O Portal de Periódicos da UnB é o ambiente institucional para publicação, em 

formato digital, de Periódicos Científicos na UnB. Oferece ampla visibilidade e 

acessibilidade a seus conteúdos, além de todos os recursos necessários à gestão e 

manutenção desses periódicos, otimizando, significativamente, o trabalho de seus 

editores. A reunião de todos os periódicos em um único endereço digital, cujas 

tecnologias utilizadas se fundamentam na filosofia do acesso aberto e no modelo de 

arquivos abertos, é de suma relevância para a comunidade acadêmica e para a 

sociedade em geral, ambas em nível global. Mais que isso, a transparência permitida 

pelo acesso amplo e irrestrito aos seus conteúdos constitui um retorno da 

Universidade à sociedade. 

 

A inserção no Portal é livre para qualquer periódico acadêmico 

institucionalmente ligado à UnB. Entende-se por "institucionalmente ligado à UnB", 

periódico produzido no âmbito de suas diversas unidades organizacional, 

nomeadamente institutos, faculdades, departamentos, laboratórios, cursos, projetos, 

grupos de pesquisa, entre outras. 

 

Os editores dos periódicos que desejam fazer parte do Portal devem enviar 

solicitação formal à BCE, por meio do Serviço de Gerenciamento de Informação 
1 Maiores informações no site: http://pkp.sfu.ca 
                                                      

http://pkp.sfu.ca/


Digital (GID), que se incumbirá de criar o periódico no Portal, treinar a equipe editorial 

e dar o apoio necessário à sua gestão e manutenção. Para isso, o periódico deve 

atender aos critérios descritos no Apêndice 1. O projeto editorial está exposto no 

Apêndice 4. 

 

OBJETIVOS 
 
OBJETIVO GERAL 
 

Reunir em um único ambiente digital, periódicos produzidos pelas unidades 

organizacionais da Universidade. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

a) Ser o ambiente institucional de publicação, em formato digital, de Periódicos 

Científicos na UnB; 

b) Oferecer ampla visibilidade e acessibilidade aos conteúdos dos periódicos nele 

hospedados; 

c)  Prover os recursos necessários para gestão e manutenção desses periódicos; 

d) Otimizar o trabalho dos editores. 

 
POLÍTICA DE ACESSO ABERTO 

O Portal de Periódicos da UnB é fundamentado nas questões definidas no 

Manifesto Brasileiro em favor do Acesso Aberto, o qual, por sua vez, fundamentou-

se na Declaração de Berlim, que norteia as ações relacionadas ao movimento 

mundial em favor do acesso aberto à informação científica. Nesse sentido, o Portal 

proporciona acesso aberto, amplo e irrestrito a todo seu conteúdo. Segue, 

igualmente, a filosofia OJS de tornar gratuíto o acesso a resultados de pesquisas, 

com a finalidade de gerar um intercâmbio global de conhecimento. Por estar 

amplamente acessível, todo o seu conteúdo tem maior visibilidade, propiciando aos 

autores e aos próprios periódicos maior impacto e, por conseguinte, maior 

produtividade da pesquisa. 
 
 



COMPETÊNCIAS 
 

Cada um dos atores envolvidos com o Portal de Periódicos da UnB tem suas 

responsabilidades especificas. 

 

• EDITORES 
 

A gestão de cada periódico é de responsabilidade dos editores, que devem 

assinar e encaminhar ao GID o Termo de Compromisso disponível no Apêndice 2. 

 

Compete ao Editor:  
 

a) Ter e conservar o periódico estruturado e ativo; 

b) Personalizar seu layout, sendo impossibilitada a realização de alterações que 

requeiram qualquer modificação no código fonte do SEER. 

c) Manter a periodicidade;  

d) Tratar os documentos do periódico conforme orientações da equipe técnica do 

Portal;  

e) Normalização do periódico segundo norma ABNT ou equivalentes internacionais: 

APA, ISO, MLA, MONTREAL, VANCOUVER, DIN, entre outras;  

f) Estabelecer as políticas internas relacionadas à publicação;  

g) Cadastrar o periódico e manter seus dados atualizados em bases como: 

Diadorim, IBICT (SEER), Sumarios.org, DOAJ, entre outras e  

h) Procurar indexar o periódico e manter atualizados os dados nos indexadores 

específicos da área de cobertura da publicação; 

i) Em caso da existência do formato impresso, doar dois exemplares de cada 

número para Biblioteca Central da UnB; 

j) Em caso de mudança de responsável pelo periódico, informar ao Serviço de 

Gerenciamento da Informação Digital (GID) através de documento assinado. Pode 

ser enviado por e-mail ou pessoalmente no GID; 

k) Caso o periódico seja disponibilizado no Portal de Periódicos da UnB e nada seja 
publicado no período de 02 anos, a BCE resguarda-se o direito de excluir o periódico 
do Portal.  



l) Dispor de uma Equipe Editorial que se responsabilize pelo gerenciamento da 
revista, o que inclui revisão, normalização, tradução, projeto gráfico etc., cuja 
estrutura e tamanho dependerá da disponibilidade de cada revista. 
 

• BIBLIOTECA CENTRAL DA UNB 
 

A coordenação geral do Portal de Periódicos da UnB é de responsabilidade 

da BCE, por meio do GID.  

O responsável designado pelo Núcleo de Informática e Tecnologia (NIT) 

deverá dominar os recursos do Open Journal Systems (OJS), traduzido e 

customizado pelo IBICT com o nome de Sistema Eletrônico de Editoração de 

Revistas (SEER).  

 

Compete ao GID:  
 

a) Receber e avaliar as solicitações para criação e/ou hospedagem de Periódicos 

Acadêmicos no Portal;  

b) Prestar assistência no uso do sistema SEER/OJS; 

c) Capacitar editores e outros membros das equipes dos periódicos do Portal;  

d) Monitorar periodicamente os periódicos segundo as diretrizes aprovadas do 

Portal;  

 

Compete ao NIT:  
 

a) Prestar apoio técnico ao Portal e seus editores, no que tange a instalação, 

programação e ajustes do SEER;  

b) Analisar hardwares e softwares, sobretudo a relação Web versus OJS e os 

navegadores da internet.  Desenvolver soluções padronizadas e transcritas de forma 

que o Portal seja estável em qualquer sistema operacional, bem como demais 

navegadores da Web, visando sempre a visibilidade, qualidade, segurança e 

preservação da informação e a acessibilidade do usuário final.  

c) Realizar atualizações periódicas do sistema (SEER/OJS);  

d) Garantir a preservação dos arquivos e a adoção de mecanismos de segurança;  

e) Coordenar e promover a migração de dados quando necessário;  



f) Adequar e customizar softwares conforme demanda e necessidades do Portal. 

 

DIREITOS AUTORAIS 
 

a) Todos os periódicos deverão ser de acesso aberto; 

b) A BCE recomenda o uso das licenças Creative Commons, de acordo com o 

c) O periódico poderá utilizar outra licença que não a Creative Commons, desde que 

a licença escolhida também siga a filosofia do acesso aberto; 

d) Caso o periódico não adote uma licença expressa, a BCE se reserva o direito de 

fazer esse licenciamento utilizando a licença Creative Commons mais restritiva; 

e) É recomendado que os periódicos especifiquem nos arquivos dos trabalhos 

disponibilizados, a licença adotada. 

 

PRESERVAÇÃO 
 

a) O Portal de periódicos da UnB faz parte da Rede Cariniana de Preservação 

Digital2. 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

2 A Rede Cariniana é uma rede de serviços de preservação digital de documentos eletrônicos 
brasileiros, com o objetivo de garantir seu acesso contínuo a longo prazo. Para mais informações, 
acesse: http://cariniana.ibict.br/index.php/inicio.  

                                                      

http://cariniana.ibict.br/index.php/inicio


APÊNDICE 1 
 

CRITÉRIOS 
PORTAL DE PERIÓDICOS DA 
UNIVERSIDADE DE BRASÍLIA 

AUTORES Os artigos deverão conter todos os dados 
referentes ao autor: nome, instituição de origem, 
país, cidade, e-mail e resumo da biografia. 

APRESENTAÇÃO DOS ARTIGOS Os artigos deverão apresentar: título, subtítulo (se 
houver), resumo, palavras-chave (todos na língua 
original e em inglês); data da submissão e do 
aceite do artigo; 

O periódico deverá adotar norma especifica e 
indicá-la de maneira clara para todos os autores 
que deverão segui-la. 

APRESENTAÇÃO DO PERIÓDICO O periódico deve conter um ISSN; 

Para periódicos eletrônicos e impressos é 
obrigatório obter um ISSN correspondente 
para cada formato; 

O periódico deve apresentar título completo, 
adequado ao seu conteúdo e visível na publicação 
eletrônica; 

O periódico deve seguir as normas para 
publicações seriadas.  

ARBRITAGEM POR PARES  A revisão e a aprovação dos artigos publicados 
devem ser cegas e realizadas por pares. O 
periódico deve ser explícito quanto ao 
procedimento seguido para a avaliação e seleção 
dos artigos que serão publicados. 

CONTEÚDO ACADÊMICO Os artigos publicados devem ser compostos por 
artigos originais e outros tipos de contribuições. 

CORPO EDITORIAL A composição do corpo editorial do periódico deve 
ser pública; 

A afiliação dos membros do corpo editorial deve 
estar expressa; 

O periódico deve apresentar Conselho Editorial e 
Conselho Científico definidos. 

PERIODICIDADE A periodicidade deve estar clara no periódico e 
deve ser cumprida com pontualidade. 

POLÍTICAS O Foco e o Escopo da publicação devem estar 
definidos e públicos; 

O periódico deve explicitar suas políticas e 
diretrizes de avaliação, acesso aberto, de copyright 
e de seções. 

 
 



APÊNDICE 2 

TERMO DE COMPROMISSO 
 

 

Eu, como editor do periódico _______________________________________, me 
comprometo a cumprir as responsabilidades abaixo relacionadas: 
 
a) Ter e conservar o periódico estruturado e ativo; 
b) Personalizar seu layout, sendo impossibilitada a realização de alterações que requeiram 
qualquer modificação no código fonte do SEER. 
c) Manter a periodicidade;  
d) Tratar os documentos do periódico conforme orientações da equipe técnica do Portal;  
e) Normalização do periódico segundo norma ABNT ou equivalentes internacionais: APA, 
ISO, MLA, MONTREAL, VANCOUVER, DIN, entre outras;  
f) Estabelecer as políticas internas relacionadas à publicação;  
g) Cadastrar o periódico e manter seus dados atualizados em bases como: Diadorim, IBICT 
(SEER), Sumarios.org, DOAJ, entre outras e  
h) Procurar indexar o periódico e manter atualizados os dados nos indexadores específicos 
da área de cobertura da publicação; 
i) Em caso da existência do formato impresso, doar dois exemplares de cada número para 
Biblioteca Central da UnB; 
j) Em caso de mudança de responsável pelo periódico, informar ao Serviço de 
Gerenciamento da Informação Digital (GID) através de documento assinado. Pode ser 
enviado por e-mail ou pessoalmente no GID; 
k) Caso o periódico seja disponibilizado no Portal de Periódicos da UnB e nada seja 
publicado, no período de 02 anos, a BCE resguarda-se o direito de excluir o periódico do 
Portal; 
l) Dispor de uma Equipe Editorial que se responsabilize pelo gerenciamento da revista, o 
que inclui revisão, normalização, tradução, projeto gráfico etc., cuja estrutura e tamanho 
dependerá da disponibilidade de cada revista. 

Outrossim, declaro ter ciência de que o descumprimento do acordo resultará na 
exclusão do periódico do Portal de Periódicos da UnB. 

 

_______________, ___ de _________ de 20___. 

 

________________________________________________ 

                                                             (Nome completo3 e assinatura) 

3 Nome digitado ou em letra de forma. 
 

                                                      



APÊNDICE 3 
RECOMENDAÇÕES DE QUALIDADE PARA PERIÓDICOS DA UNB 

 
a) Corpo editorial – o periódico deverá apresentar um corpo editorial multi-

institucional e com a indicação da afiliação da instituição a qual pertence;  

b) Caráter científico - Os periódicos devem publicar predominantemente artigos 

originais resultantes de pesquisa científica e/ou significativas para a área específica 

do periódico. Os periódicos podem incluir outros tipos de contribuições, como artigos 

de revisão, comunicações, resenhas e estudos de caso, que não serão consideradas 

como artigos originais;  

c) Identificação dos autores – os manuscritos devem estar assinados pelos autores 

com nomes e sobrenomes, e-mail;  

d) Entidade editora – deve estar identificada na página do periódico;  

e) Periodicidade regular – cumprimento rigoroso da periodicidade proposta;  

f) Recepção e aceitação dos originais – indicação das datas nos documentos;  

g) ISSN eletrônico;  

h) Foco e escopo – cobertura temática, objetivo, e público alvo;  

i) Avaliadores externos – o periódico deve submeter seus artigos a apreciação de 

avaliadores, além de estabelecer e deixar visível os critérios de avaliação;  

j) Instruções aos autores – o periódico deve disponibilizar as instruções para autores 

inclusive relacionadas à normalização adotada e sugestão de referências;  

k) Título, resumo e palavras-chave - o periódico deve apresentá-los no idioma do 

texto e em inglês;  

l) Revisão dos metadados;  

m) Uso do ícone da Licença Creative Commons < http://creativecommons.org>.  



APÊNDICE 4 
PROJETO EDITORIAL 

 

 
1 Identificação do periódico               

   

 Título:_____________________________________ Subtítulo (se houver):__________________ 
   

 Abreviatura do título:__________________________ Sigla:_______________________________ 
   

 ISSN impresso:_____________________________ ISSN eletrônico:______________________ 
   

2 Contato do responsável  

   

 Editor-gerente: _________________________________  

   

 Endereço institucional: __________________________________________________________________ 
   

 Telefone: _______________________________________ E-mail: _____________________________ 
   

 URL: ________________________________________________________________________________ 
   

 Suporte técnico: ________________________________________________________________________ 
   

 Editora: _______________________________________________________________________________ 
   

 Unidade organizacional proponente: ________________________________________________________ 
   

3 Equipe Editorial   

   

 Conselho Editorial: 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
__________________________________________________________________________________ 
 

4 Informações Gerais  

   

 Periodicidade:_________ Grande área do conhecimento:________________ Subárea:________________ 
   

 Texto introdutório sobre a publicação: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

 Acesso aberto: Sim          Idioma:___________________ 
 
Seções: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 



_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

   

5 Políticas  

   

 Foco e escopo da revista: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 Público leitor a que se destina a revista:  
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 Política de avaliação pelos pares (quem fará a avaliação e como ela será feita – procedimento): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

   

 Tipos de trabalhos aceitos para publicação: 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

 Critérios adotados para a seleção/avaliação manuscritos submetidos (Informar a política e as diretrizes de 
avaliação): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
 

  
6 Submissões   

   

 Diretrizes para autores (regras para submissão na revista): 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________



_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 
_____________________________________________________________________________________ 

  
  
7 Declaração de direito autoral  
  
 O Aviso de Direito Autoral aparecerá no “Sobre a Revista” e nos metadados de cada documento 

publicado. A BCE recomenda o uso de uma licença Creative Commons.  
 
Escolha uma ou mais opções abaixo: 
 
_____ Autores mantém os direitos autorais e concedem à revista o direito de primeira publicação, com o 
trabalho simultaneamente licenciado sob a Licença Creative Commons Attribution que permite o 
compartilhamento do trabalho com reconhecimento da autoria e publicação inicial nesta revista. Caso opte 
por essa licença deverá preencher o Apêndice 5. 
 
_____ Autores têm autorização para assumir contratos adicionais separadamente, para distribuição não-
exclusiva da versão do trabalho publicada nesta revista (ex.: publicar em repositório institucional ou como 
capítulo de livro), com reconhecimento de autoria e publicação inicial nesta revista. 
 
_____ Autores têm permissão e são estimulados a publicar e distribuir seu trabalho online (ex.: em 
repositórios institucionais ou na sua página pessoal) a qualquer ponto antes ou durante o processo 
editorial, já que isso pode gerar alterações produtivas, bem como aumentar o impacto e a citação do 
trabalho publicado. 

  
  

 

 

 

http://creativecommons.org/


APÊNDICE 5 
DECLARAÇÃO DE DIREITOS AUTORAIS - LICENÇA CREATIVE COMMONS 

 

Todo o conteúdo do periódico _____________________________ será 
disponibilizado gratuitamente e sob a licença pública Creative Commons 4.0 
International especificada abaixo: 
 
a) Permitir uso comercial de sua obra? 
(   ) Sim (o licenciador permite a outros copiar, distribuir, exibir e executar a obra, 
inclusive para fins comerciais) 
(   ) Não (o licenciante permite a outros copiar, distribuir, exibir e executar a obra 
somente com fins não comerciais) 
 
b) Permitir alterações em sua obra? 
(    ) Sim (o licenciante permite a outros copiar, distribuir, exibir e executar a obra, 
bem como usá-la como base para obras derivadas) 
(   ) Sim, contanto que outros compartilhem pela mesma licença (o licenciador 
permite aos outros distribuir obras derivativas somente sob a mesma licença ou 
outra compatível com a que rege a obra do licenciador) 
(   ) Não (o licenciador permite aos outros copiar, distribuir e transmitir apenas 
cópias inalteradas da obras — não obras derivadas baseadas na mesma.) 

 
 
 
 
_______________, ___ de _________ de 20___. 

 

 

________________________________________________ 

                                                             (Nome completo4 e assinatura) 

 

4 Nome digitado ou em letra de forma. 
                                                      


