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Publicação continuada 

• O que é? 

- Publicação continuada consiste em disponibilizar 
artigos de forma individual, sem obrigatoriedade 
de fechamento de volume e número 

- Cada artigo é uma unidade independente 

- A edição é organizada por volume e/ou ano 

- Modalidade adequada para o meio digital. 
Publicações impressas seguem padronizadas 
como normatização vigente 

 

 



Publicação continuada 

Publicação continuada x Pré-print 

 Os artigos deste formato já foram revisados por 
pares, já houve revisão de idiomas, bem como 
foram diagramados, entre outros processos 
editoriais, ou seja, é a publicação definitiva.  

 Enquanto o pré-print é uma um artigo “no prelo”, 
ainda não finalizado, é provisória.  

 Os artigos em pré-print não permitem, por 
exemplo, o depósito em repositórios 
institucionais. 



Publicação continuada 

• Vantagens 
- Celeridade na divulgação do processo de comunicação, 

sem necessidade de fechamento de publicações 
inteiras; 

- Disponibilidade imediata para leitura e citação 
- Possibilidade de alcance em índices internacionais mais 

rapidamente; 
- Possibilidade de depósito em Repositórios 

institucionais digitais, após verificada a licença; 
- Rumo a tendências nacionais e internacionais em bases 

de dados indexadoras. 



 Revista Gaúcha de Enfermagem 
Página no SEER UFRGS 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem 
 

http://seer.ufrgs.br/RevistaGauchadeEnfermagem


Pagina da RGE na SciELO 
www.scielo.br/rgenf 

 

 

http://www.scielo.br/rgenf


Acta Scientiae Veterinariae  
 http://seer.ufrgs.br/ActaScientiaeVeterinariae/index 

 

http://seer.ufrgs.br/ActaScientiaeVeterinariae/index


 

Philosophers' Imprint 
https://www.philosophersimprint.org 



Organização da informação do artigo 

• Página inicial ou final?  

 Não existe neste formato, podendo ser substituído 
por um código ou numeração de páginas sequencial. 

• E a citação/referência, como fica? 

 Utiliza-se o formato de artigo consultado  
(impresso ou eletrônico) 

 



Devo aderir? 

• É uma tendência editorial, independente da 
área do conhecimento 

• Verificar a pertinência para a sua publicação 
periódica 

• Assim como as implicações no processo 
editorial da revista 



Fontes: para saber mais sobre o assunto 

CIRASELLA, J.; BOWDOIN, S. Just Roll with It? Rolling Volumes vs. Discrete Issues in 
Open Access Library and Information Science Journals. Journal of 
Librarianship and Scholarly Communication, v. 1, n. 4 (2013), p. eP1086. 
Disponível em:  <https://jlsc-pub.org/articles/abstract/10.7710/2162-
3309.1086/>. Acesso em: 03 set. 2018. 

 
PACKER, A., et al. Acelerando a comunicação das pesquisas: as ações do 

SciELO.  SciELO em Perspectiva, 2016. Disponível em: 
https://blog.scielo.org/blog/2016/03/10/acelerando-a-comunicacao-das-
pesquisas-as-acoes-do-scielo/. Acesso em: 25 ago. 2018. 

 
PUBLICAÇÃO continuada de artigos em periódicos indexados no SciELO.  2015. 

Disponível em: http://www.scielo.org/local/content/pdf/13_.pdf. Acesso em 
31 ago. 2018 

 
VALE, R.D. Accelerating scientific publication in biology. PNAS, v. 112, n. 44 (2015), 

p. 13439–13446. DOI: 10.1073/pnas.1511912112. 

https://jlsc-pub.org/articles/abstract/10.7710/2162-3309.1086/>.
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Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação 

   Em Questão – Ciência da Informação 

Intexto – Comunicação 

 

  Regulada pela Resolução 01/2018 FABICO/UFRGS, em 
consonância com a Decisão 331/2017 do Consun, pontua a 
atividade de pesquisa e/ou extensão e administração.  

  Para a atividade de editor, a pontuação é equivalente a 
chefia de departamento e de COMGRAD. 



INDICADOR PONTUAÇÃO POR UNIDADE 

2.21.1 Parecerista de periódico 3 pontos por parecer 

2.21.3 Editor de periódico 5 pontos por semestre 

2 Pontuação em atividades de pesquisa /ou extensão 

3 Pontuação em atividades de administração, representação e outras 

INDICADOR PONTUAÇÃO POR UNIDADE 

3.1  Exercício do cargo ou função administrativa II: 
Vice-Diretor, Chefe de Departamento, 
Coordenador de Programa de Pós-Graduação, 
Coordenação de Comissão de Pesquisa, 
Coordenação de Comissão de Extensão, 
Coordenação de NDE, Coordenação de NAU e 
outros cargos que exijam dedicação comparável 
aos acima mencionados, vedada a acumulação de 
cargos 

5 pontos por semestre 

Fonte: adaptado da Resolução 01/2018 FABICO/DECOM/UFRGS 
https://www.ufrgs.br/cppd/wp-content/uploads/Resolucao_DepComunicação.pdf 



Instituto de Geociências 

Pesquisas em Geociências 

Gravel 

Para Onde?! 
 

  Os periódicos editados na Unidade são reconhecidos 
no Regimento, devendo estar vinculados a um órgão do 
IGEO (PPG ou Direção). Institui mandato de 4 anos aos 
Editores-chefe, designados no Conselho da Unidade, assim 
como apresenta suas atribuições. Além disso, cada 
periódico tem autonomia para um regimento próprio. 

  Atividade de editor reconhecida em Resolução da 
Unidade. 

 



INDICADOR PONTUAÇÃO POR 
UNIDADE 

2.21 Outras atividades não contempladas nos itens 
anteriores, definidas na Resolução Prevista no Artigo 1º, 
§ 4º 
• Consultoria ad hoc em revistas/periódicos ou órgão de 
fomento, sem remuneração 

1,0 

Anexo 2 - Pontuação em atividades de pesquisa /ou extensão 

Anexo 3 Pontuação em atividades de administração, representação e outras 

INDICADOR PONTUAÇÃO POR 
UNIDADE 

3.9 Outras atividades não contempladas nos itens 
anteriores, definidas na Resolução Prevista no Artigo 1º, 
§4º 
•  participação em comissão editorial de periódico técnico-
científico (2 pontos por ano) 
 

até 10 pontos no 
interstício  

Fonte: adaptado da Resolução 01/2018 IGEO/DPE/UFRGS  



Escola de Enfermagem 

 

                           Revista Gaúcha de Enfermagem (RGE)      
 
    

A RGE está mencionada no Regimento Interno da EENF (Dec. 
CONSUN Nº 103/2017) como órgão de apoio e infraestrutura 
(Art. 6º, alínea II). 
 

No Cap. II, Seção III, art. 81 a 86 estão definidos suas 
atribuições, estrutura e seu financiamento.  
Institui mandato de dois anos para a Comissão de Editoração, 
permitida uma recondução para sua coordenação. 
 

Fonte: http://www.ufrgs.br/eenf/Regimento.pdf  

  

http://www.ufrgs.br/eenf/Regimento.pdf


NORMAS PARA PROMOÇÃO E PROGRESSÃO FUNCIONAIS DE 
DOCENTES DA ESCOLA DE ENFERMAGEM, EM ACORDO COM 
A DECISÃO CONSUN Nº 331/2017 
 

INDICADOR 

 
 
 
 

PONTUAÇÃO 

2.21 Outras atividades não contempladas nos itens 
anteriores, definidas na Resolução Prevista no Artigo 1º, § 4º 
 
a) Membro de conselho editorial de periódico científico ou 

de editora 
b) Revisor ad hoc de artigo científico 

 
 
 

2 pontos/ano 
 

1 ponto/artigo 
 

 

PROJETO DE EXTENSÃO REVISTA GAÚCHA DE ENFERMAGEM 
 

 

CARGA-HORÁRIA  

 

Carga-horária atribuída 
 

10 horas 

Fontes:  
https://www.ufrgs.br/cppd/wp-content/uploads/Resolucao_DepEnfermagemMédico-Cirúrgica.pdf  
https://www.ufrgs.br/cppd/wp-content/uploads/Resolucao_DepEnfermagemMaterno-Infantil.pdf  
https://www.ufrgs.br/cppd/wp-content/uploads/Resolucao_DepAssistênciaOrientaçãoProfissional.pdf    
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