Editorial

CRITÉRIOS E PROCEDIMENTOS PARA ADMISSÃO DE
PERIÓDICOS CIENTÍFICOS NA COLEÇÃO SciELO
Considerando que as bases de indexação são os meios mais eficientes de disseminação de resultados de pesquisa e de realização de levantamentos bibliográficos, e que essas bases possuem critérios
específicos para incluir periódicos, este editorial se destina a descrever os critérios definidos pela
Scientific Electronic Library Online (SciELO).
A Revista HCPA, publicada quadrimestralmente desde 1981, envolveu, em 2005, 28 pareceristas,
que avaliaram 40 artigos, dos quais 38 foram aceitos e publicados. Desses, 45% eram artigos originais;
23%, artigos de revisão; 11%, relatos de casos; e 21%, seções específicas que passaram a incorporar a
revista, como: Imagens Diagnósticas; Bioética; e a do Prêmio Nobel de Medicina. Além disso, foram
resgatadas a sua periodicidade e pontualidade, graças à contribuição ativa dos pesquisadores e alunos
envolvidos. Esse é um resultado satisfatório, que nos motiva a dar início ao processo de submissão da
revista para admissão na coleção de periódicos da SciELO. A indexação representará mais do que um
veículo de disseminação da informação científica, sendo também um indicativo da qualidade dos
artigos publicados. Para que essa inclusão seja efetivada, a revista deverá passar por um processo de
seleção, baseado em critérios internacionais, onde será avaliada não somente por seu conteúdo, mas
também por aspectos como:
- publicação predominante de contribuições originais;
- revisão e aprovação por pares das contribuições publicadas;
- comitê editorial de composição pública e heterogênea;
- periodicidade regular;
- tempo de existência do periódico;
- pontualidade na publicação;
- resumos, título e palavras-chave em inglês;
- adoção e especificação das normas utilizadas no periódico.
Para solicitar avaliação da revista, é necessário o envio do seguinte material:
- um exemplar dos três últimos fascículos publicados;
- descrição dos procedimentos de seleção de trabalhos para publicação e revisão por pares;
- cópia dos formulários enviados para os pareceristas;
- relação dos pareceristas que colaboraram no periódico no ano anterior;
- dados de contato do editor ou responsável pelo periódico.
A indexação de um título novo na coleção inicia-se com a publicação dos dois fascículos mais
recentes. Os fascículos anteriores, até o ano de 1997, deverão ser posteriormente integrados à coleção. Se o periódico é aceito na coleção SciELO, passa a receber a indicação de QUALIS A, no caso,
nacional. O QUALIS foi concebido pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES) como um sistema de avaliação da produção intelectual, com categorias indicativas
de qualidade (A – alta; B – média; C – baixa) e de âmbito de circulação (nacional ou internacional).
Dessa forma, aguardamos a contribuição enriquecedora dos pesquisadores para que veiculem
sua produção científica na Revista HCPA.
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