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A Gestão e sua dinâmica

Gestão é um processo que 
dirige e define os recursos 
(humanos, financeiros, 
tecnológicos, físicos, etc.), 
com a finalidade de atingir 
um objetivo.

O objetivo da gestão é atingir 
os melhores resultados nas 
melhores condições 
possíveis.

Os gestores trabalham em um 
ritmo implacável, suas 
atividades são caracterizadas 
por brevidade, variedade, 
fragmentação e 
descontinuidade e são 
fortemente orientados para 
ação. (MINTZBERG, 2010).
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Gestão

Estratégica

Adaptado de Valadares (2003).
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Técnica SWOT



A análise SWOT é a arte de avaliar o ambiente
organizacional no qual o periódico está inserido,
tendo em vista a otimização das oportunidades e
dos pontos fortes e a neutralização das ameaças
e dos pontos fracos.

Análise SWOT

A aplicação da técnica SWOT requer a busca 
exaustiva e qualificada de informações sobre 
o periódico.



Critérios Descrição 
5.2.1. Tempo de 
existência para 
admissão

O periódico deve ter, pelo menos, 4 (quatro) números publicados ou o equivalente 
em número de artigos em publicação contínua.

5.2.2. Caráter científico 
– artigos de pesquisa e 
alinhamento com a 
ciência aberta

Os periódicos devem publicar predominantemente artigos de pesquisa, além de 
artigos de revisão, artigos de dados ou ensaios relevantes para a área temática. 
Os manuscritos submetidos devem citar e referenciar todos os dados, códigos de 
programas e outros materiais que foram utilizados ou gerados na pesquisa.
Os artigos podem ser disponibilizados previamente em servidores de preprints
reconhecidos pelo periódico. 
Não se permite a duplicação de publicação ou tradução de artigo já publicado em 
outro periódico ou como capítulo de livro.

5.2 Critérios para avaliar a admissão e a permanência
de periódicos na Coleção SciELO Brasil.



Critérios Descrição 
5.2.6. Avaliação
de manuscritos

O editor-chefe ou o editor associado (ou de seção) responsável final pelas decisões segundo o 
fluxo de processamento adotado pelo periódico deverá ter seu nome registrado no artigo final.

Os periódicos podem adotar diferentes processos de avaliação e denominação das instâncias 
responsáveis que conduzem à aprovação ou rejeição de manuscritos. Entretanto, os 
procedimentos adotados devem ser especificados formalmente nas instruções aos autores e 
devem aplicar-se igualmente para números especiais, suplementos e seções dossiês. 

O processo de arbitragem deve ser transparente, consistente e documentado com detalhes. 

O autor deve ter sempre acesso ao estado de avanço da avaliação.

Na submissão dos manuscritos o autor deve informar sobre o alinhamento da pesquisa e 
conformidade do manuscrito com as práticas da ciência aberta. O SciELO recomenda o uso do 
Formulário sobre Conformidade com a Ciência Aberta que deve ser submetido como arquivo 
suplementar ao manuscrito e que deverá ser compartilhado com os editores e pareceristas.

Os procedimentos de avaliação por pares, guias e formulários devem estar atualizados em relação 
à verificação da conformidade da pesquisa e do manuscrito com as práticas da ciência aberta e 
compatíveis com as instruções aos autores.

5.2 Critérios para avaliar a admissão e a permanência
de periódicos na Coleção SciELO Brasil.



Critérios Descrição 
5.2.6.1. Sistema ou 
serviço de gestão 
da avaliação de 
manuscritos

Os periódicos devem gerir e operar a avaliação dos manuscritos com apoio de um sistema de 
gestão on-line certificado pelo SciELO, que devem atender às seguintes características mínimas:

§ Registrar dados dos autores (e-mail e número registro ORCID);
§ Possibilitar a submissão de arquivos complementares;
§ Iniciar o processo de submissão com um formulário sobre os requisitos que o manuscrito deve atender;
§ Registrar as recomendações dos editores e dos pareceristas;
§ Possibilitar que o autor acompanhe on-line a evolução da avaliação, com indicação das datas de início e 

fim de cada uma das etapas do processo de avaliação;
§ Interoperar com sistemas de controle de plágio, de cobrança de taxas de publicação e com servidores de 

preprints;
§ Produzir estatísticas do processo de avaliação: número de manuscritos recebidos, rejeitados na primeira 

avaliação pelo editor-chefe ou associado, enviados para editores, enviados para pareceristas, aprovados e 
rejeitados. As estatísticas devem ser controladas pela origem geográfica e institucional dos autores, 
idioma e área ou áreas temáticas;

§ Produzir estatísticas da duração das etapas de processamento dos manuscritos entre o recebimento e a 
primeira avaliação, as interações entre o editor, editores e os autores até o parecer final.

Os periódicos deverão informar semestralmente o número de manuscritos recebidos e processados no 
semestre anterior.

5.2 Critérios para avaliar a admissão e a permanência
de periódicos na Coleção SciELO Brasil.



Critérios Descrição 
5.2.6.2. Tempo médio 
de processamento dos 
manuscritos

Tempo médio de processamento:
§ de até 6 (seis) meses, considerando o tempo entre as datas de submissão e de decisão 

final; 
§ de até 12 (doze) meses, considerando o tempo entre as datas de submissão e publicação 

do manuscrito. 
Entretanto, recomenda-se um ciclo total médio de 6 (seis) meses.
A submissão deve estar disponível de forma contínua, ou seja, a recepção de 
manuscritos não deve ser suspensa em nenhum período, por nenhuma razão.

5.2 Critérios para avaliar a admissão e a permanência
de periódicos na Coleção SciELO Brasil.



5.2 Critérios para avaliar a admissão e a permanência
de periódicos na Coleção SciELO Brasil.

5.2.6.3. Internacionalização da avaliação de manuscritos

Área temática

Porcentagem de manuscritos avaliados por 
pareceristas com afiliação estrangeira

Mínima Recomendada
Agrárias 25% 30%
Biológicas 30% 40%
Engenharias 30% 40%
Exatas e da Terra 30% 40%
Humanas 20% 25%
Linguística, Letras e Artes 20% 25%
Saúde 25% 30%
Sociais Aplicadas 20% 25%



§ Os procedimentos são 
especificados nas instruções aos 
autores, inclusive em números 
especiais, suplementos e seções 
dossiês. 

§ O processo de arbitragem é 
transparente, consistente e 
documentado com detalhes. 

§ Os autores têm acesso ao fluxo da 
avaliação.

§ O periódico opera a avaliação dos 
manuscritos com apoio de um 
sistema de gestão on-line
certificado pelo SciELO e que 
atende as características mínimas 
estabelecidas.

§ O processo de submissão nunca 
foi suspenso.
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• O editor responsável pelo final das decisões não tem seu nome registrado no artigo 
final.

• O autor não informa sobre o alinhamento da pesquisa e conformidade do manuscrito 
com as práticas da ciência aberta. 

• Não é usado o Formulário sobre Conformidade com a Ciência Aberta que deveria ser 
compartilhado com os editores e pareceristas.

• Os procedimentos de avaliação por pares, guias e formulários não estão atualizados em 
relação à verificação da conformidade da pesquisa e do manuscrito com as práticas da 
ciência aberta.

• Não são produzidas, tampouco gerenciadas, estatísticas do processo de avaliação: 
número de manuscritos recebidos, rejeitados na primeira avaliação pelo editor, 
enviados para pareceristas, aprovados e rejeitados. 

• Não são produzidas, tampouco controladas, estatísticas relativas à origem geográfica e 
institucional dos autores, idioma e área ou áreas temáticas.

• Não são produzidas, tampouco gerenciadas, estatísticas da duração das etapas de 
processamento dos manuscritos entre o recebimento e a primeira avaliação, as 
interações entre o editores, e os autores até o parecer final.

• O tempo médio entre as datas de submissão e de decisão final é de 10 meses (deveria 
ser de seis meses).

• O tempo médio entre as datas de submissão e publicação do manuscrito é de 14 meses 
(deveria ser de 12 meses).

• A porcentagem de manuscritos avaliados por pareceristas com afiliação estrangeira é de 
0% (a mínima deveria ser de 20% e a recomendada de 25%).

Pontos Fracos



• O SciELO disponibiliza 
Formulário sobre 
Conformidade com a Ciência 
Aberta.

• Há no mercado profissionais e 
professores jovens que 
dominam os idiomas inglês e 
espanhol e que estão 
dispostos a alavancar suas 
carreiras. 

• Os Programas de Pós-
Graduação também estão 
sendo avaliados pelas suas 
ações de internacionalização.

Oportunidades
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• O tempo médio de processamento dos manuscritos depende dos avaliadores 
que não elaboram os pareceres no tempo definido.

• O periódico tem em seu quadro poucos avaliadores nas temáticas ................
• Há muitos manuscritos que necessitam de uma terceira avaliação para 

desempate, atrasando ainda mais o tempo médio de processamento.
• O periódico não possui editores associados ou de seção, preferencialmente 

de fora da Instituição, que poderiam atuar juntamente com o editor chefe 
para melhorar a qualidade do processo.

• Os editores associados ou de seção (assim como os avaliadores), preferem 
atuar nos periódicos de estratos Qualis maiores. 

• Os pareceristas, na sua maioria, não dominam os idiomas inglês e espanhol 
para avaliar um artigo.

• Do mesmo modo, os autores, na sua maioria, não dominam os idiomas inglês 
e espanhol para escrever um artigo e não estão dispostos a pagar por uma 
tradução.

• O acesso a fontes de financiamento é um desafio para as novas revistas, uma 
vez que os editais priorizam periódicos classificados nos maiores estratos 
Qualis.

Ameaças



ABORDAGEM 
EXTERNA

ABORDAGEM INTERNA
Predominância de Pontos Fortes Predominância de Pontos Fracos

Predominância 
de Ameaças

Estratégias de Qualificação e Captação de 
Avaliadores
Produzir informações sobre o comportamento dos 
avaliadores atuais com relação ao cumprimento 
dos prazos e à qualidade dos pareceres.
Produzir informações sobre o perfil do quadro de 
avaliadores por temática.
Elaborar e executar um plano de qualificação dos 
avaliadores:
§ De acordo com o comportamento identificado; 
§ De captação de novos, por temática. 

Estratégias de Gestão do Periódico
Produzir e gerenciar informações relativos aos 
critérios de classificação e avaliação de periódicos 
estabelecidos no documento da Área de Avaliação 
da CAPES, da qual o periódico está inserido.
Ler e atender a Portaria/Capes nº 145, de 10 de 
setembro de 2021.
Produzir e gerenciar informações sobre tempo 
médio de processamento dos manuscritos.

Predominância 
de 
Oportunidades

Estratégias de Indexação 
Plano de Desenvolvimento Editorial de Periódicos 
da Coleção SciELO Brasil

Estratégias de Internacionalização do Periódico
Captar novos autores e avaliadores qualificados 
nos idiomas inglês e espanhol.

APLICAÇÃO DA ANÁLISE SWOT



... conhecer e se apropriar das regras 
de avaliação de periódicos elaboradas 
pela Área de Avaliação da Capes da 
qual o periódico está inserido. 

PORTARIA Nº 145, DE 10 DE 
SETEMBRO DE 2021
Seção IV - Identificação da 
Área de conhecimento 
preponderante

A área do conhecimento à 
qual corresponder o 
percentual maior que 50% das 
publicações. 

... seguir também as boas práticas 
estabelecidas na referida Portaria.

Considerações 
Finais
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