Apoio à Publicações Acadêmicas para Internacionalização:
Orientações para solicitação
O serviço consiste na revisão linguística dos elementos em idiomas estrangeiros dos
artigos a serem publicados nas revistas hospedadas no Portal de Periódicos da UFPE a fim
de colaborar com a internacionalização. Resulta da parceria entre o Portal e a Diretoria de
Relações Internacionais (DRI), por meio do Núcleo de Apoio à Publicações Acadêmicas
para Internacionalização (Writing Center).
Como funciona: A revisão pode ser solicitada pelas revistas hospedadas no Portal para
artigos em português, inglês, espanhol, francês e italiano, de acordo com as seguintes
condições:
1. Artigos em português:
➔ Serão revisados: título, resumo e palavras-chave em idiomas estrangeiros;
➔ A solicitação deverá ser feita quando o artigo tiver passado pela revisão por pares e
obtido a decisão editorial: aprovado.
2. Artigos em inglês, espanhol, francês, italiano:
➔ Será revisado todo o texto;
➔ A solicitação deverá ser feita quando o artigo tiver passado pela revisão por pares,
porém, antes de ser registrada a decisão editorial, pois, será realizada uma
pré-avaliação de caráter linguístico.
Fluxo:
1. A equipe editorial deverá enviar um e-mail ao Portal (periodicos.ufpe@ufpe.br) solicitando
o serviço com os textos em anexo, em formato WORD exclusivamente. Podem ser enviados
até 20 artigos por vez;
2. O Portal encaminhará a demanda por e-mail à pessoa responsável pela revisão na DRI;
3. O (a) responsável pela revisão irá corrigir o que for necessário (sem que haja alteração
de conteúdo) e encaminhará o texto corrigido por e-mail ao Portal;
4. O Portal encaminhará o texto corrigido à equipe editorial.
Prazo: O prazo para que a revisão seja feita é de 15 dias úteis contados a partir do
recebimento da demanda.
Obs.: A revista poderá solicitar revisão de até 20 artigos. Havendo mais publicações que
precisem de revisão, deverá aguardar a correção das primeiras 20 e, então, solicitar a
revisão das demais.

