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UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
PRÓ-REITORIA DE PESQUISA E INOVAÇÃO
SISTEMA INTEGRADO DE BIBLIOTECAS
DIVISÃO DE GESTÃO DE DADOS E TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO
PORTAL DE PERIÓDICOS
EDITAL Nº 01/PROPESQI/UFPE, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.
Programa Institucional de Suporte aos Periódicos Científicos da UFPE

A Universidade Federal de Pernambuco, através da Pró-Reitoria de Pesquisa e
Inovação (PROPESQI) e do Sistema Integrado de Bibliotecas, torna público o
presente Edital de apoio aos periódicos científicos do “Programa Institucional de
Suporte aos Periódicos Científicos da UFPE”.
1. DOS OBJETIVOS
O presente Edital tem por objetivo a concessão de Digital Object Identifier (DOI)
para publicações de periódicos científicos da UFPE que atendam aos requisitos
deste edital.
2. DO OBJETO DE APOIO
2.1. O objeto do apoio refere-se à disponibilização de DOIs a serem atribuídos as
publicações de revistas científicas de edições publicadas em 2021 após a publicação
do edital.
2.2. Não serão contempladas edições anteriores no contexto do presente edital.
2.3. Os DOIs serão adquiridos diretamente pela UFPE, não sendo repassado
nenhum recurso aos editores.
3. DAS CONDIÇÕES E REQUISITOS PARA SOLICITAÇÃO DE APOIO
3.1. Requisitos do Solicitante
3.1.1. O solicitante deve ser editor de uma revista de caráter científico, hospedada
no Portal de Periódicos da UFPE, em conformidade com os critérios abaixo
estabelecidos:
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a) revistas de caráter científico nas diversas áreas de conhecimento que estejam
hospedados no Portal de Periódicos da UFPE, com ISSN-e e periodicidade em
dia;
b) atender aos requisitos solicitados pelos critérios de indexação internacional
como: preencher corretamente os campos de metadados no sistema OJS;
apresentar qualidade na normalização da revista; exigir resumo nos artigos;
preencher corretamente o ISSN-e; apresentar título abreviado do periódico
(conforme as regras gramaticais do idioma da publicação); utilizar o Orcid,
grafar corretamente o nome dos autores, e, se abreviados, manter uma
padronização;
c) outros critérios poderão ser publicados na página da PROPESQI ou na página
do Portal de Periódicos.
3.1.2. O periódico que, a qualquer momento, deixar de cumprir as condições e os
requisitos estabelecidos estará automaticamente inabilitado a receber o DOI.
4. DA SUBMISSÃO DAS PROPOSTAS
4.1. As propostas deverão ser submetidas pelo google forms. O link para o
formulário de solicitação do DOI estará disponível na página do Portal de
Periódicos.
4.2 As submissões serão realizadas pelo Editor-Chefe responsável pelo periódico
proponente, que deve ser servidor(a) docente ou técnico administrativo(a) em
efetivo exercício na UFPE.
4.3. As propostas serão recebidas em fluxo contínuo até o dia trinta de novembro de
2021.
4.4. O horário limite para submissão das propostas será até 24h (vinte e quatro
horas), horário de Brasília, da data limite do edital.
4.5. O solicitante se responsabiliza pela veracidade das informações e eventuais
documentos submetidos via formulário do google.
4.6. Esclarecimentos e informações adicionais acerca deste Edital devem ser
encaminhadas por e-mail ao endereço eletrônico para: doi.revistas@ufpe.br
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6. DA ANÁLISE E JULGAMENTO
6.1. As propostas serão analisadas pelo responsável pelo serviço do DOI no Portal
de Periódicos da UFPE que conduzirá o processo de avaliação, em consonância com
os critérios e requisitos descritos neste edital.
6.2. O não atendimento aos requisitos deste Edital implicará na desclassificação da
proposta.
7. DA DIVULGAÇÃO DO RESULTADO
7.1. O resultado sobre a elegibilidade da revista para atribuição de DOI será
divulgado na página do Portal de Periódicos em até 30 dias após o encaminhamento
da solicitação.
8. DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS
8.1.

A

interposição de recursos será recebida somente pelo e-mail:
doi.revistas@ufpe.br, no prazo de até 15 (quinze) dias úteis, contados a partir da
divulgação do resultado preliminar no site do Portal de Periódicos, de acordo com
os procedimentos regimentais da UFPE
8.2. Havendo discordância com relação à deliberação do portal com relação à
elegibilidade da revista poderá ser solicitado recurso à direção do Sistema Integrado
de Bibliotecas.
9. DA ATRIBUIÇÃO DO DOI E PRAZO
9.1. Inicialmente será atribuído o DOI para os periódicos que não o tiverem, e,
aqueles que já possuírem e atenderem aos critérios deste edital, serão migrados para
o novo prefixo institucional.
9.2. Após a atribuição do DOI aos periódicos, cada número de fascículo terá uma
atribuição específica aos artigos, resenhas, entrevistas, entre outros tipos de
documentos de caráter científico.
9.2.1. Antes da visualização pública de um novo fascículo, o editor deverá
comunicar a finalização da edição através do e-mail: doi.revistas@ufpe.br a equipe
do Portal com um prazo mínimo de 30 dias úteis antes da publicação a fim de que
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a equipe possa depositar os metadados do DOI junto a CrossRef. Esta
recomendação é necessária para que o novo fascículo já contenha dados do DOI
quando os metabuscadores rastrearem as informações da edição na internet, e para
que os autores possam incluir imediatamente no lattes o DOI do artigo publicado.
9.3. Os DOIs somente serão atribuídos a documentos com metadados corretos,
completos e em conformidade com as orientações do Guia do Usuário do “Digital
Object
Identifier”.
Disponível
em:
https://www.abecbrasil.org.br/arquivos/Guia_usuario_DOI-online3.pdf (Brasília:
IBICT, 2016) que são de responsabilidade da Equipe Editorial do respectivo
periódico.
9.4. Caberá à equipe do Portal de Periódicos UFPE a conferência dos metadados e a
validação do DOI junto à Crossref.
9.5. O atendimento às demandas de atribuição do DOI seguirá o fluxo levando em
consideração a ordem de chegada da solicitação do formulário e a disponibilidade
de pessoal do Portal de periódicos da UFPE.
9.6. A informação do apoio da Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação da Universidade
Federal de Pernambuco deverá constar, explicitamente, nos periódicos (eletrônicos
e/ou impressos) beneficiados por este Edital.

10. DA PRESTAÇÃO DE CONTAS
10.1. Da Obrigação do Periódico Beneficiado:
10.1.1. Enviar anualmente para o e-mail do serviço do DOI o “Relatório Técnico de
Execução”, conforme modelo disponível na página do Portal de Periódicos UFPE;
10.1.2. Apresentar o planejamento da revista referente a melhorias técnicas e
estruturais, a fim de obter melhor qualificação (Qualis, indexação e normalização).
10.1.3. A não apresentação do “Relatório Técnico de Execução” impede a
participação do periódico no Programa Especial de Incentivo às Revistas Científicas
“Pró-Revistas” no próximo edital.
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11. RESERVA
11.1. Casos omissos serão resolvidos conjuntamente pelo Portal de Periódicos da
UFPE e pela PROPESQI.

Recife, 08 de fevereiro de 2021.
Prof. Joaquim Ferreira Martins Filho
Diretor de Pesquisa – DPQ/PROPESQI/UFPE
Prof. Pedro Valadão Carelli
Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação – PROPESQI/UFPE
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ANEXOS DO EDITAL

RELATÓRIO TÉCNICO DE EXECUÇÃO

EDITAL Nº 01/PROPESQI/UFPE, DE 08 DE FEVEREIRO DE 2021.
Programa Institucional de Suporte aos Periódicos Científicos da
UFPE

Dados do Periódico:

Título:
ISSNe:

Endereço eletrônico (www):

Editor:

Telefone:

E-mail:

I. Quais as contribuições que o uso do DOI trouxe ao Periódico?
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II. Informe sobre o planejamento técnico e estrutural da revista para melhorias técnicas e
estruturais em relação a normalização, indexação e qualis.

III. Apresente sugestões acerca do Serviço DOI

Data da Entrega: _____/______/______

Assinatura do Solicitante: ____________________________________
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