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APRESENTAÇÃO

A Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc)
possui  diversos cursos de pós-graduação str icto sensu,
sendo 35 de mestrado e 15 de doutorado[1 ] .  Esses cursos
formam pesquisadores das mais diversas áreas do
conhecimento e muitos programas de pós-graduação
criam periódicos para divulgação da produção cientí f ica .
 
Os periódicos administrados pela Udesc estão na
plataforma Open Journal  Systems (OJS) ,  na versão 2 .4 .8 .5 .
OJS é uma ferramenta uti l izada na gestão e publ icação
de periódicos cientí f icos .  Atualmente é possível  acessar a
página dos periódicos da Udesc a part ir  de dois
endereços http: / /www.periodicos.udesc.br/  e
http: / /www.revistas .udesc.br/ ,  nos quais  existem registros
de 37 publ icações.  No entanto,  apenas 19 são periódicos
cientí f icos ,  os demais são anais ,  bolet ins e páginas
criadas e nunca uti l izadas.
 
Este documento apresenta um diagnóstico dos periódicos
da Udesc a part ir  do levantamento real izado em janeiro
de 2020.  Entre os dados levantados,  tem-se:
departamento responsável ,  área do conhecimento,  data
de cr iação,  t ipo de periódico,  periodicidade,  estrato
Qual is ,  dados de indexação,  entre outros .
 
 
 
 
[ 1 ]  Dados extraídos do s ite of ic ial  da Udesc
https: / /www.udesc.br/posgraduacoes.
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1 PÁGINAS EXISTENTES NO OJS E

DISPONÍVEIS PARA ACESSO

Nem todas as publ icações apresentadas na página inicial
dos periódicos da Udesc são de fato revistas ,  por este
motivo apresenta-se a l istagem dessas páginas e o t ipo
de publ icação a que se refere.
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Foram mantidos os t ítulos conforme aparecem na
página dos periódicos Udesc,
http: / /www.periodicos.udesc.br/ index.php/index/about.
Na segunda coluna da Figura 1  são apresentados os t ipos
dos periódicos,  os qual  considera-se:
 
a)  Em branco:  páginas em branco,  seguindo apenas o
modelo padrão,  ou sem publ icações;
 
b)  Anais :  compilação de conteúdo gerado em um evento;
 
c)  Discente:  publ icação administrada por discentes da
inst ituição;
 
d)  Cientí f ico:  publ icação seriada periódica editada em
fascículos com designação numérica e/ou cronológica,
em intervalos pré-f ixados,  por tempo indeterminado,
contendo pol ít ica editor ial  def inida e Número
Internacional  Normalizado ( ISSN) (ABNT,  2018) .
 
A Revista do Congresso Sul  Brasi leiro de Engenharia de
Al imento não pode ser  identi f icada claramente,  pois
indica ser  um periódico cientí f ico em seu escopo,  mas
três das quatro edições são anais  de eventos.
 
No levantamento a seguir  serão excluídas as páginas em
branco e os anais  de eventos,  v isto que estes possuem
uma página específ ica da Udesc para serem inseridos
(http: / /eventos.udesc.br/ocs/ index.php/index/ index/abou
t) ,  a  qual ,  assim como o OJS,  ut i l iza um sistema da PKP.
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Considerando apenas os periódicos cientí f icos da Udesc
disponíveis  no OJS,  tem-se 21  publ icações.  Destas ,  duas
foram descontinuadas,  devendo permanecer na
plataforma apenas para f ins de histór ico inst itucional .
Com isso,  tem-se 19 periódicos.
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2 PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DA UDESC

Estes 19 periódicos foram anal isados a part ir  de suas
páginas principais  no OJS,  nas quais  foram
identif icadas informações apresentadas nesse
documento.



Todos periódicos possuem o
Número Internacional
Normalizado para Publ icações
Seriadas ( ISSN) .
 
Os periódicos estão local izados
em sete centros di ferentes .
Sendo que o Centro de Artes
(Ceart)  e  o Centro de Ciências
Humanas e da Educação (Faed)
possuem 11  e  três periódicos
respectivamente.  Reitor ia ,
Centro de Ciências Tecnológicas
(CCT) ,  Centro de Ciências
Agroveter inárias (CAV) ,  Centro
de Educação Superior  do Oeste
(CEO) e Centro de Educação
Superior  do Alto Vale do Itajaí
(Ceavi )  possuem um periódico
cada.  Uma vez que a maior ia  dos
periódicos é editado pelo Ceart ,
as  áreas mais  abordadas pelos
periódicos da Udesc são
relacionadas aos cursos desse
centro,  Artes Visuais ,  Artes
Cênicas ,  Design,  Moda e Música.

Urdimento é o periódico
mais antigo da

universidade em
atuação, criado em 1997,

seguido pela Revista
Linhas e PerCursos,
criadas em 2000. Os

mais recentes periódicos
criados foram a Revista

de Ensino em Artes,
Moda e Design, em 2017,

e a Orfeu, em 2016.
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3.1 CARACTERIZAÇÃO DOS PERIÓDICOS

Nesta seção são apresentados os 19 periódicos e suas
informações referentes ao Centro e Departamento nos
quais  é editada,  a  área do conhecimento a qual  trata ,
data de cr iação,  periodicidade e ISSN.



Ao todo são 12 periódicos l igados aos
programas de pós-graduação e três às
direções de pesquisa e pós-graduação.
Ainda,  três periódicos são
administrados pela Pró-Reitor ia de
Extensão,  Cultura e Comunidade
(Proex) ,  um por departamento de
ensino e um por núcleo de pesquisa.
 
A periodicidade e seu cumprimento é
um dos principais  cr itér ios de anál ise
da qual idade de um periódico
cientí f ico.  Nos periódicos Udesc,  tem-
se com periodicidade anual  apenas a
Revista do Congresso Sul  Brasi leiro de
Engenharia de Al imento.  Semestrais
são sete revistas ,  quadrimestrais
também sete,  tr imestrais  três e a
DAPesquisa anunciou que iniciará a
publ icação contínua em 2020.
 
De acordo com as or ientações de
SciELO (2017) ,  a  periodicidade mínima
a ser  cumprida por um periódico é
quadrimestral ,  sendo que cada área
temática tem uma periodicidade
mínima e recomendada,  var iando de
bimestral  a  quadrimestral .  Ainda,  é
relevante destacar que para o autor
supracitado,  a  forma preferencial  de
publicação é a contínua.
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Ceart e Faed são
os centros com
mais periódicos
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3.2 POLÍTICAS EDITORIAIS

As pol ít icas editor iais  estão
presentes em todos os
periódicos da Udesc,  serão
apresentados alguns itens
desejáveis  para essas pol ít icas .
 
A aval iação das submissões em
todos os periódicos é feita
pelos pares e o processo é
duplo-cego (double bl ind
review) ,  quando autores e
aval iadores desconhecem a
identidade um do outro.
 
Todos periódicos apresentam
as diretr izes para os autores ,
ainda que nem todos tenham
inserido uma aba superior  com
esta opção,  sendo encontrada
apenas no menu “Submissões” .

Apenas um
periódico não

uti l iza o Digital
Object Identi f ier

(DOI)  para
identi f icar  cada um

dos art igos
publ icados.

Este é um serviço
disponibi l izado pela

Bibl ioteca
Universitár ia (BU)

que assume os
custos para cada
um dos registros .

100%
aval iação

duplo-cego

95%
uti l izam o

DOI

100%
apresentam as
diretrizes para

os autores
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Quanto aos aspectos ét icos e confl i tos de interesses ,
identi f icou-se que apenas um periódico expl ic ita em
suas diretr izes os princípios ét icos adotados e como as
partes devem proceder no caso de confl i to de
interesses .  Três apresentam apenas a pol ít ica no caso
de confl i to de interesses e outros três apenas os
princípios ét icos adotados.
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Nem todos os periódicos
atual izaram as diretr izes quanto
ao plágio e ao uso do software
iThenticate para veri f icação de
similar idade de conteúdo,  o qual
está disponível  para todos os
periódicos da Udesc,  sendo mais
um serviço oferecido pela BU.

O iThenticate
está disponível
para todos os
periódicos da

Udesc

Committee on Publication Ethics
 
Oferece apoio aos editores de
periódicos para def inir  as melhores
práticas para as pol ít icas editor iais .

Os idiomas aceitos nas submissões não foram
encontrados em cinco periódicos,  os demais aceitam de
dois  a cinco idiomas,  sendo os mais citados português,
espanhol  e inglês .
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Cidadania em Ação
Móin-Móin
DAPesquisa
Revista de Ciências
Agroveterinárias
Revista de Ensino em Artes ,
Moda e Design
Revista do Congresso Sul
Brasi leiro de Engenharia de
Al imentos -  CSBEA
Revista Nupeart
Orfeu
Pal índromo
 Urdimento

1 .
2 .
3 .
4 .

5 .

6 .

7 .
8 .
9 .
10 .

ModaPalavra
Revista Educação,  Artes e Inclusão

1 .
2 .

Revista BoEM
Revista Linhas
PerCursos
Revista Tempo e Argumento

1 .
2 .
3 .
4 .

Human Factors in Design
Revista Apotheke
REAVI

1 .
2 .
3 .

DIREITOS AUTORAIS

A Lei  de Direitos Autorais  restr inge o
comparti lhamento de informações e neste sentido
existem as Licenças Creative Commons (CC) .  São seis
l icenças disponíveis  e é possível  selecionar a mais
adequada para cada periódico.
 
Atualmente três periódicos ainda não uti l izam essas
l icenças,  ou pelo menos não foram encontradas
informações sobre a CC nas suas páginas.
 
Dez periódicos uti l izam a l icença CC BY,  a  qual  é a mais
aberta e que mais vai  ao encontro dos princípios do
Acesso Aberto.
 
A l icença CC BY-NC é uti l izada por dois  periódicos e a
CC BY-NC-ND por quatro.



Conselho  Editor ial  é  a nomenclatura indicada por
Trzesniak (2009) ,  ABNT (2015)  e SciELO (2017) .
 
Neste sentido,  1 1  periódicos da Udesc seguem este
padrão.

"Uma importante
característ ica do

Conselho/Comitê de
Pol ít ica Editor ial ,  e

que serve para
dist ingui- lo

totalmente do Corpo
Editorial  Cientí f ico,  é

que ele ,  diversamente
deste últ imo,  atua

e toma decisões em
conjunto,  em reuniões

presenciais  ou não"
(TRZESNIAK,  2009,  p .

88) .
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3.3 CONSELHO EDITORIAL

Comitê/Conselho Editorial

“Grupo de pessoas
encarregadas de elaborar as
diretr izes ,  estabelecendo o
perf i l  pol ít ico-f i losóf ico-
editor ial  de uma editora”
(ABNT,  2015 ,  p .  2) .  

Comissão Editorial,
Comissão Técnica ou
Comissão Científica

“Grupo de pessoas
responsáveis  pela seleção
de textos a serem
publicados,  que se
enquadrem na pol ít ica
editor ial  estabelecida pelo
conselho editor ial”  (ABNT,
2015 ,  p .  1 ) .
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Dois periódicos uti l izam o nome Comissão Editor ial ,
três adotam o nome de Comitê/Conselho Consult ivo,
dois  Conselho Cientí f ico e um não apresenta nenhum
tipo de conselho.
 
Seguindo as or ientações dos autores supracitados,
pode-se considerar  que são oito periódicos sem
Conselho Editor ial .  Assim,  para alguns é necessária
uma aval iação de suas equipes editor ias ,  ver i f icando a
função de cada conselho,  comitê ou comissão para
definir  a  nomenclatura mais adequada.
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3.4 INFORMAÇÕES NO CORPO DOS

ARTIGOS

Conforme as or ientações de SciELO (2017) ,  no corpo dos
art igos é preciso apresentar a af i l iação e Orcid de cada
autor e o e-mail  de contato do autor-correspondente.
 
Além disso,  os art igos “ [ . . . ]  devem conter t ítulo ,  resumo
e palavras-chave no idioma original  do texto do art igo e
no idioma inglês ,  quando este não for  o idioma
original”  SciELO (2017,  p .  16) .
 
As datas de submissão e aceite dos art igos também é
relevante para que leitores possam identi f icar  o tempo
médio entre essas datas .
 
Quanto aos resumos,  apenas um periódico o apresenta
somente em l íngua portuguesa,  14 periódicos cumprem
a orientação mínima,  resumo em português e inglês ,
três ainda acrescentam em espanhol  e um uti l iza o
terceiro idioma do resumo em espanhol  ou francês.

76%
apresentam
as datas de

submissão e
aceite dos

art igos 16%
resumos em

espanhol

100%
resumos em

português 94%
resumos em

inglês
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Levantamento das informações contidas no corpo dos art igos dos
periódicos Udesc,  com base no últ imo fascículo publ icado em 2019.



Algumas outras informações
relevantes para o diagnóstico dos
periódicos da Udesc são a
existência de tradução das
páginas,  l ista de pareceristas do
ano anterior  e ut i l ização de perf is
em redes sociais .
 
Sete periódicos apresentam texto
traduzido de suas páginas para
pelo menos um outro idioma,
enquanto 12 ainda não têm essa
possibi l idade para leitores
estrangeiros .
 
A disponibi l ização dos textos das
páginas em outros idiomas
possibi l i ta a internacional ização
dos periódicos.
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3.5 OUTRAS INFORMAÇÕES

37%
de páginas
traduzidas

Oito periódicos não exibem a
l ista de pareceristas do ano
anterior  no menu da equipe
editorial  e  1 1  apresentam essa
informação,  a  qual  permite a
visual ização das inst ituições e
países dos aval iadores .

58%
apresentam a

l ista de
pareceristas do

ano anterior



Em relação aos perf is  em redes sociais ,  nove não
possuem perf i l  em nenhuma mídia ,  três estão no
Instagram, nove no Facebook e um no Twitter .  Sendo
que essa informação nem sempre está disponível  na
página do periódico,  di f icultando a sua veri f icação.
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As mídias sociais  são mais uma ferramenta
de divulgação que podem promover os
resultados das pesquisas publ icadas,
est imular  a aproximação do periódico com
seu públ ico e contr ibuir  nas aval iações de
desempenho (ARAÚJO,  2019) .



Para indexação de periódicos é
necessário observar quais  são as bases de
dados e diretórios relevantes de acordo
com seu foco,  escopo e planejamento de
gestão.
 
São 15 os periódicos da Udesc que
divulgam em suas páginas os indexadores
por eles uti l izados.
 
Não há um consenso entre os periódicos
na forma de apresentar as informações
sobre os indexadores,  a lguns colocam no
rodapé de suas páginas,  outros como um
menu específ ico.  O importante é que esta
informação esteja v is ível ,  pois  representa
um critér io relevante de aval iação de um
periódico.
 
Na Udesc ainda existem quatro periódicos
sem informação sobre indexadores.
 
Atualmente o mais ut i l izado é o Google
Scholar ,  ferramenta de pesquisa para
trabalhos acadêmicos,  teses ,
dissertações,  art igos,  entre outros
documentos de pesquisa.  Também auxi l ia
no acompanhamento das citações dos
documentos publ icados com índices de
citações.  Ao todo são 13 periódicos
uti l izando essa ferramenta.
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3.6 INDEXAÇÕES



A segunda base mais ut i l izada é a Sumários ,  são 11
periódicos cadastrados.  Atualmente é administrada
pela Fundação de Pesquisas Cientí f icas de Ribeirão
Preto (FUNPEC-RP) com apoio da Associação Brasi leira
de Editores Cientí f icos (ABEC) e possui  cerca de 2300
revistas cadastradas,  de 1130 inst ituições.
 
 
Nove revistas estão cadastradas no DOAJ,  um diretório
de periódicos de acesso aberto com mais de 14 mil
revistas cadastradas,  o qual  é indexado pelo Portal  de
Periódicos Capes.
 
 
Ainda,  oito periódicos estão no Portal  de Periódicos
Capes e no diretório do Latindex.  No Portal  da Capes
existem mais de 130 bases disponíveis  para busca,
sendo uma bibl ioteca virtual  que reúne não só
publicações nacionais ,  mas também internacionais .  No
Latindex estão disponíveis  mais de 30 mil  periódicos da
América Latina.
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68%
estão no
Google
Scholar

58%
estão no
Sumários

47%
estão no

DOAJ

 
Vale também citar  que sete periódicos
fazem parte do Livre e Diadorim.  O Livre
possui  mais de 7 mil  t í tulos de periódicos de
acesso l ivre cadastrados.  O Diadorim é
mantido pelo Inst ituto Brasi leiro de
Informação em Ciência e Tecnologia ( IBICT)
e reúne as pol ít icas editor iais  de mais de 2
mil  periódicos nacionais  de acesso aberto.
 
 
Existe muito para os periódicos evoluírem
no que trata de indexadores,  o que
demanda recursos humanos e tempo a f im
de ampliar  a v is ibi l idade das pesquisas
publ icadas pela Udesc.
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3.7 ESTRATO QUALIS

O Qual is  não existe
para aval iar  os
periódicos e s im os
programas de pós-
graduação.
No entanto,  a inda é um
critér io uti l izado para
outros f ins e por isso se
torna relevante para
alguns periódicos.
 
O extrato Qual is  de 2013
a 2016 era dividido por
áreas,  assim este
diagnóstico apresenta o
estrato mais alto de
cada periódico.
 
E quanto ao Qual is  de
2017 a 2020,  a
publ icação of ic ial  se
dará apenas ao f inal  do
quadriênio.  Por esse
motivo foi  ut i l izado o
resultado parcial  e
divulgado
extraof ic ialmente.
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3.8 PUBLICAÇÕES DE 2018

47
fascículos ,
586 art igos

e 88
documentos

entre
relatos de

experiência ,
entrevistas ,

entre
outros .

2018
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3.8 PUBLICAÇÕES DE 2019

50
fascículos ,
535 art igos

e 110
documentos

entre
relatos de

experiência ,
entrevistas ,

entre
outros .

2019

Português
idioma principal

8 periódicos
publ icaram em

inglês

7 periódicos
publ icaram em

espanhol
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4 CONSIDERAÇÕES FINAIS

O objetivo deste documento foi  apresentar um
diagnóstico dos periódicos da Udesc com informações
sobre suas característ icas ,  pol ít icas editor iais ,
conselhos editor iais ,  dados disponíveis  no corpo dos
art igos,  indexações,  Qual is ,  publ icações de 2018 e 2019,
entre outras .
 
A Udesc atualmente possui  19 periódicos cientí f icos em
atuação,  dos quais  os centros com maior
representativ idade são o Ceart  com 11  e  a Faed com
três.  Destes o mais antigo foi  cr iado em 1997 e os mais
recentes são de 2017.  Há revistas com periodicidade
anual ,  semestral ,  quadrimestral ,  tr imestral  e  com
publicação contínua.
 
Quanto às pol ít icas editor iais  todos uti l izam a aval iação
duplo-cego e apresentam as diretr izes para os autores
real izarem as submissões.  Essas submissões podem ser
em diversos idiomas,  sendo que os mais citados são
português,  espanhol  e inglês .  Quase todos os art igos
possuem DOI,  pois  apenas um periódico não uti l iza essa
identi f icação.  A maior parte dos periódicos aderiram a
l icença CC BY,  sendo que três não apresentaram essa
informação.  As questões dos princípios ét icos e
confl i tos de interesses são pouco esclarecidas pelos
periódicos,  assim como também poucos atual izaram
suas pol ít icas antiplágio com informações sobre o uso
do iThenticate.
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O Conselho Editor ial  pode receber outros nomes,
porém, conforme são apresentadas as equipes
editor iais ,  o ito periódicos não têm esse grupo.  Outros
grupos identi f icados pelos periódicos são:  Comissão
Editorial ,  Comitê/Conselho Consult ivo e Conselho
Cientí f ico.
 
Existem algumas recomendações na l i teratura sobre as
informações que devem estar  presentes no corpo dos
art igos.  As principais  são:  af i l iação,  e-mail  e  Orcid da
autoria e t ítulo ,  resumo e palavras-chave em dois
idiomas.  Por enquanto,  c inco periódicos exibem as
informações completas da autoria e 14 seguem a
orientação mínima quanto aos t ítulos ,  resumos e
palavras-chave.
 
Outras informações sobre os periódicos foram
levantadas,  tais  quais  a possibi l idade de apresentar a
página em outros idiomas,  a  exibição da l ista de
pareceristas e o uso de perf is  em mídias sociais .  Com
isso tem-se sete periódicos com páginas traduzidas,  1 1
com a l ista de pareceristas na equipe editor ial  e  dez
uti l izando pelo menos uma das mídias sociais  entre
Twitter ,  Facebook e Instagram.
 
Entre os indexadores,  os mais ut i l izados são:  Google
Scholar ,  Sumários ,  DOAJ,  Portal  de Periódicos Capes e
Latindex.
 
Quanto ao Qual is ,  há expectativa que a Udesc tenha
dez periódicos entre A1  e A4,  sendo três A1 ,  dois  A2,
dois  A3 e três A4.  No entanto,  essa classi f icação será
divulgada somente ao f inal  do quadriênio.



Os periódicos Udesc publ icam
aproximadamente 50 fascículos ,
sendo que a média de art igos nos
últ imos dois  anos f icou em 560.
Além dos art igos,  também são
publicados em média 100
documentos entre ensaios ,
entrevistas ,  resenhas,  traduções,
relatos de experiência e notas de
pesquisa.  As publ icações são
principalmente em português,
mas há ainda art igos em inglês ,
espanhol  e francês.
 
Há um longo caminho a ser
percorr ido pelos periódicos da
Udesc.  Com planejamento e
identi f icando a missão de cada
um, será possível  def inir  as
pol ít icas editor iais  adequadas e
as or ientações que desejarão
seguir  para aumentar divulgação
das pesquisas publ icadas e o
alcance dos periódicos.
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