ANEXO I
Quadro com detalhamento da Proposta
1. Nome do periódico
2. Indicar o (s) endereço (s) do
periódico na Internet.
3. Inserir texto conciso contendo
a missão do periódico.
4. Inserir texto conciso contendo
a política editorial do periódico.
5. Indicar se é adotada política
editorial estrita de revisão por
pares.

Sim (

)

Não (

)

6. Indicar o idioma da
publicação.
7. Explicitar relevância e
singularidade do periódico para
o desenvolvimento científico e
tecnológico nacional.

8. Fator de Impacto do periódico

Obs: Indicar o fator de impacto
– JCR ou SJR (Haverá
checagem nas respectivas
bases de dados. Favor não
indicar quartil)

JCR (

)

SJR (

)

9. Corpo editorial

Obs: Indicar editor-chefe e
editores adjuntos. Entende-se
por corpo editorial aqueles que
efetivamente respondem pela
análise, julgamento e
encaminhamento dos
manuscritos.

10. Indicar o formato da
publicação

Obs: O Programa Editorial
apoiará as revistas que
circularem obrigatoriamente sob
o formato eletrônico. Não serão
apoiadas revistas apenas em
formato impresso

11. Indicar se há cobrança de
taxa de submissão e de
publicação (com valores e
justificativa).

Submissão:

Publicação:
12. Informar os tempos médios
entre a submissão, a aceitação
e a publicação dos artigos, bem
como o percentual de artigos
aceitos com relação ao total
recebido.

Eletrônico (
Ambos (

)
)

Valor: _____________
Justificativa: _______________________
Valor: _____________
Justificativa: _______________________

Quantos dias?__________
Observações: __________________________________________________
Percentual de artigos aceitos: ______________________________________

13. Indicar o número de artigos
oriundos de autores vinculados
a instituições estrangeiras.
14. Indicar se o periódico possui
sistema de detecção de plágio.
15. Indicar todas as fontes de
financiamento.

Cobrança de taxas (publicação,
outras):

Sim (

) Valor: ______________________

Não (

)

Comercialização de produtos:
Repasses institucionais
(Universidade ou Sociedades
Científicas):

Auxílios Governamentais
(FAP’s, CAPES, CNPq):

17. Marque as bases de dados
nas quais o periódico está
indexado, com seus respectivos
endereços na Internet (a
indexação tem que estar
finalizada ao tempo do
encerramento da submissão de
propostas. Se os fascículos
ainda não estiverem disponíveis
para consulta, o proponente
deverá encaminhar documento
da empresa confirmando a
indexação).

Sociedade Científica (

) Valor: __________

Outro (

) Qual? __________Valor: _______

CNPq (

) Valor: ______________________

CAPES (

) Valor: _____________________

FAP (

) Qual? ___________Valor: _______

Outro (

) Qual? __________Valor:_______

Valor: ________________________________

Indicar o estrato Qualis na área
de escopo da revista (deve ser o
estrato da última avaliação
disponível na Plataforma
Sucupira):

SciELO (

) Valor: ________________

Qual? ________________________________

Outras fontes:

16. Nível Qualis

Universidade (

A1 (
A2 (

) B1 (
) B2 (
B3 (
B4 (
B5 (

) C(
)
)
)
)

) Não possui (

)

) - Endereço:______________________________________________________

Web of Science (

) - Endereço:_______________________________________________

SCOPUS (

) - Endereço:_____________________________________________________

PubMED (

) - Endereço:_____________________________________________________

RedALyC (

) - Endereço:____________________________________________________

18. Indicar se o periódico possui
abrangência nacional e
internacional quanto à
procedência institucional dos
autores e do Corpo Editorial.
19. Indicar se o periódico tem
mais de 80% de artigos
científicos e/ou técnicocientíficos gerados a partir de
pesquisas originais, não
divulgadas em outras revistas.

