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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

Universidade Federal de Ouro Preto 
Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação 

 Universidade Federal 

de Ouro Preto 

CHAMADA PROPP/UFOP Nº 01/2018 

 

A Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPP) da Universidade Federal de Ouro Preto 

(UFOP), em parceria com o Sistema de Bibliotecas e Informação (SISBIN), torna público o 

presente Recenseamento de Periódicos Científicos da UFOP – Censo de Periódicos da 

UFOP - 2018. 

 

(1). OBJETIVO  

 

O presente Censo visa possibilitar o levantamento do número, dos vínculos e demais 

informações pertinentes acerca das publicações periódicas editadas no âmbito da UFOP a fim 

de subsidiar a PROPP e o SISBIN no desenvolvimento de políticas específicas voltadas para a 

promoção, criação e utilização de novas tecnologias na gestão de periódicos científicos. O 

censo proposto busca auxiliar no planejamento estratégico de curto, médio e longo prazo no 

que se refere às políticas de difusão da informação e produção científica e intelectual na 

universidade.  

 

(2). DEFINIÇÃO  

 

No âmbito deste Censo, define-se como periódico científico a publicação seriada, que recebe 

e publica trabalhos de conteúdo técnico-científico (como artigos, ensaios, resenhas, entre 

outros) avaliados pelos pares (preferencialmente avaliação cega por pares) e que vise 

promover a circulação do conhecimento junto à comunidade científica. 

 

(3). CREDENCIAMENTO  

 

a) O periódico necessita ser reconhecido pela chefia/coordenação de um Departamento, 

Instituto, Programa de Pós-Graduação, Núcleo de Pesquisa da UFOP, Pró-Reitoria ou Setor. 

Uma cópia digital do documento de reconhecimento deverá ser enviada para o e-mail 

periodicos@sisbin.ufop.br.  

http://www.ufop.br/
mailto:propp@ufop.edu.br
mailto:periodicos@sisbin.ufop.br
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b) Preenchimento online do formulário do Censo de Periódicos da Universidade Federal de 

Ouro Preto, disponível no site da PROPP https://goo.gl/forms/tM6fGYb9enSlvOPt1. Após o 

preenchimento, o editor responsável receberá um e-mail comunicando o cadastramento. 

 

(4). CALENDÁRIO E OUTRAS INFORMAÇÕES  

 

As repostas para o Censo devem ser enviadas no período de 10 de maio a 17 de maio de 

2018. A confirmação de recebimento das informações para o credenciamento será dada em no 

máximo 10 (dez) dias úteis, somente após o preenchimento do cadastro. 

 

Apenas participarão de futuros editais de apoio às publicações acadêmicas pela 

PROPP/SISBIN os editores responsáveis por periódicos no âmbito da UFOP que tenham 

realizado o preenchimento do formulário acima. 

 

Outras informações pelo e-mail periodicos@sisbin.ufop.br. 

 

 

Ouro Preto, 10 de maio de 2018  

 

 

Prof. Sérgio Francisco Aquino 
Pró-Reitor de Pesquisa e Pós-Graduação 

 

 

Gracilene Maria de Carvalho 
Coordenadora Executiva do SISBIN 
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