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 A definição de critérios para admissão dos periódicos no portal tem como principal determi-
nante abarcar as publicações científicas e tecnológicas de caráter institucional e têm como objetivo 
a qualificação dos periódicos científicos do Estado de Minas Gerais, ancorando-se na missão de 
induzir e fomentar a pesquisa e a inovação científica e tecnológica para o desenvolvimento do Es-
tado.
 Os critérios para admissão e permanência dos periódicos no portal estão ancorados em dois 
princípios fundamentais, da inclusão e da excelência. O princípio da inclusão orienta no sentido de 
garantir o diversidade dos periódicos em relação às áreas de conhecimento, gêneros discursivos,  
extratos de qualificação, vinculações institucionais etc. Já o princípio da excelência orienta no sen-
tido de garantir o rigor e a qualidade científica e tecnológica da publicação periódica do Estado. 
   Os cinco critérios listados a seguir, foram inspirados na bem-sucedida Política de Periódicos 
da UFMG:

• De pertença: Ser editado no Estado de Minas Gerais. Periódicos que pertencem a instituições 
com sede fora do Estado de Minas Gerais, cujo editor-responsável esteja vinculado formalmente a 
instituições mineiras, foram considerados.

• De caracterização como periódico: Ter ISSN impresso e/ou eletrônico. Apesar da sua requisição 
não se constituir como item obrigatório para publicações seriadas, o seu uso possibilita a identi-
ficação precisa da publicação, sendo obrigatório para cadastro de artigos na plataforma Lattes e 
em importantes indexadores nacionais e internacionais como o SciELO que considera o ISSN como 
item da documentação mínima em seus critérios para indexação.

• De disponibilização e acesso aberto: Ter URL ativa, disponibilizando informações mínimas a seu 
respeito, com acesso não pago a seu conteúdo. Entendemos esse item como primordial em uma 
política que preze pelo acesso e disseminação do conhecimento, fator determinando no aumento da 
visibilidade de publicações científicas brasileiras 

• De garantia de qualidade: Ter comitê editorial. A definição e composição de um comitê é parte im-
prescindível no processo de gestão de um periódico, atuando na manutenção da política editorial do 
periódico, na avaliação sistemática dos manuscritos submetidos e sinalizando aperfeiçoamento. 

• De atualidade: Ter publicado em pelo menos um dos três anos anteriores ao ano corrente. Esse crité-
rio indica se o periódico está em atividade ou inatividade e procura atender inclusivamente periódicos 
que estejam com edições em atraso, mas ativos, dado o caráter transitório dessa categoria. 
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