
Normas para criação de revistas - Portal de periódicos da UNIR
 
Documentação necessária para criação de revista: ELABORAÇÃO DE UM PROCESSO. 
 

a) Memorando de solicitação de criação de revista; 
b) Título do periódico e subtítulo, se houver;  
c) Título abreviado ou sigla, se houver; 
d) Aprovação nas instâncias competentes; 
e) Regimento interno da revista; 
f) Projeto de criação da revista com os itens abaixo: 

 
1. Objetivos do periódico;  
2. Área de concentração e escopo, com a maior especificidade possível;  
3. Público-alvo;  
4. Formas de apresentação dos trabalhos (ex: artigos, revisões bibliográficas);  
5. Critérios de avaliação dos textos;  
6. Normas a serem utilizadas nos artigos (NBRs 6022, 6023, 6024, 6026, 6028, 10520, 10525, 

Norma tabular do IBGE ou Estilo Vancouver para a área da Saúde);  
7. Normas de submissão dos textos (enfatizar a necessidade de artigos originais e inéditos); 
8. Comissão editorial com a relação dos editores - com indicação de titulação, vínculo 

institucional e e-mail; 
9. Equipe técnica;  
10. Periodicidade;  
11. Número mínimo de publicações (resenhas, entrevistas, artigos) por fascículo;  
12. Idiomas para os textos e para os resumos;  
13. Indexadores (lista da sequência de indexações almejadas);  
14. Políticas de acesso;  
15. Metas a curto, médio e longo prazos;  
16. Previsão orçamentária;  
17. Cronograma de implantação;  
18. Definir o Conselho Editorial (relação dos membros, suas titulações, seus vínculos 

institucionais e e-mail) 
 
Durante a tramitação do processo podem surgir necessidades de mais informações. 
 
Outras observações importantes: 
 
Observar as normas da área de conhecimento dos artigos a serem publicados para obtenção de 
avaliação no Qualis/CAPES. 
 
Observar os critérios exigidos pelas bases de indexação, pois nestes estão, em essência, os critérios 
utilizados no Qualis. 
 
Evitar a endogenia, formando equipe editorial de outras instituições, publicar artigos de outras 
regiões (evitar o regionalismo). 
 
Estabelecer com clareza as normas de publicação. 
 
Abaixo uma página da Internet com tutorial sobre o funcionamento do sistema SEER para 
editoração de revistas (Portal periódicos da UNIR), também disponível na EDUFRO 
http://www.hidroplan.com.br/cursos_seer.php 
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