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NOTA TÉCNICA nº 11/2017/PROEXC/IFPB de 11 de Dezembro de 2017 

 

EMENTA: Dispõe sobre esclarecimentos e 

orientações acerca da produção e publicação de 

livros e periódicos realizados no âmbito da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura.  

 

A PRÓ-REITORA DE EXTENSÃO E CULTURA DO INSTITUTO FEDERAL DE 

EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA, nomeada pela Portaria nº 1.658-

Reitoria, de 21 de agosto de 2014, publicada no DOU de 22 de agosto de 2014, no uso de suas 

atribuições legais e estatutárias, considerando: 

 

a) A Portaria nº 511/2015, que estabelece Diretrizes de Funcionamento do Portal de 

Periódicos Eletrônicos do Instituto Federal de Educação Ciência e Tecnologia da Paraíba (IFPB).  

b) A Portaria n.º 2834/2016-Reitoria de 03 de outubro de 2016, que constitui do Comitê 

Editorial da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC)/IFPB 

c) Portaria nº1805/2015 – Reitoria de 28 de julho de 2015, que substituiu a portaria n.1409 

de 11 de junho de 2013 e Constitui o Comitê Editorial da Revista Práxis: saberes da extensão.  

d) Portaria nº1806/2015 – Reitoria de 28 de julho de 2015, que constitui a Comissão de 

Editoração Técnica e Científica da Revista Práxis: saberes da extensão.  

e) Portaria nº 2835/2016-Reitoria de 03 de outubro de 2016, que constitui o  comitê 

Editorial da Revista Rede Rizoma: ação reflexão.  

f) Portaria n° 2836/2017-Reitoria de 03 de outubro de 2017, que constitui a Comissão de 

Editoração Técnica da Revista Rede Rizoma: ação reflexão.  

 

 

E M I T E O presente documento que visa esclarecer acerca da produção e publicação de livros 

e periódicos realizados no âmbito desta Pró-reitoria.  
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I. DO OBJETO DA NOTA TÉCNICA 

 

1. Prestar esclarecimentos e orientações acerca da produção e publicação de livros e 

periódicos realizados no âmbito desta  Pró-reitoria com a finalidade de publicar e divulgar a 

produção técnica-científica resultante de ações extensionistas não somente as oriundas do IFPB 

mas, desenvolvidas nos contextos nacional e internacional que reflitam o uso do saber em 

intervenções sociais e possam contribuir para o desenvolvimento das ciências.  

 

II. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

2. As formas de publicação relacionadas às ações de extensão podem ser  livros e 

periódicos. 

3. A apresentação de propostas de publicação na forma de livro e artigos em periódicos 

deve está em acordo com os fluxos definidos respectivamente nos portais da Editora IFPB 

(http://editora.ifpb.edu.br)  e no Portal de Periódicos Científicos do IFPB 

(http://periodicos.ifpb.edu.br/) 

4. Além das livres iniciativas de apresentação de propostas orientadas pelo Portal da 

Editora do IFPB, o Comitê Editorial poderá realizar Chamadas Públicas para composição de 

obras.  

5. Coletivos acadêmicos interessados no lançamento de um novo periódico, que integre as 

áreas de produção da extensão, devem apresentar ao Comitê Editorial da PROEXC, antes de 

propor ao Conselho Editorial do IFPB para orientações e fortalecimento da identidade editorial 

adequada a extensão.  

 

III .  DAS ATRIBUIÇÔES DOS ÓRGÃOS:  

6. Segue abaixo os órgãos constituídos durante o período de 2014 a 2017 com a finalidade 

de  dar suporte ao processo de editoração da PROEXC e suas atribuições:  

 

 

6.1 Comitê Editorial da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEXC)/IFPB: 

 

a) Planejar fluxos de publicação da PROEXC. 

http://editora.ifpb.edu.br/
http://periodicos.ifpb.edu.br/
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b) Deliberar Recursos no Plano de Trabalho Anual (PTA) para impressão de obras 

oriundas de ações extensionista do IFPB. 

c) Orientar e apoiar a equipe Editorial a participar de pregões institucionais de impressão 

de publicações no formato de folhetos, catálogos e livros.  

d) Criar diretrizes e deliberar sobre a impressão de publicações observando as politicas 

deliberadas pela Editora do IFPB. 

e) Estabelecer os critérios seleção dos periódicos e outras publicações da Pró-reitoria de 

Extensão e Cultura que serão hospedados nos portais eletrônico do IFPB: Portal de periódicos 

eletrônico do IFPB e Portal da Editora IFPB (observar os critérios estipulados pelos referidos 

portais). 

f) Designar pares avaliadores para os textos submetidos para publicação de livros 

folhetos. 

g) Apoiar e acompanhar “Equipe editorial” na aquisição de recursos para aquisição de 

ISBN, ISSN e DOI para as publicações da PROEXC. 

h) Designar equipe editorial Equipe técnico-científicos das publicações. 

 

 

6.2 Comitê Editorial dos Periódicos (PROEXC)/IFPB: 

 

a) Fazer parte da comissão avaliadora dos artigos. 

b) Ajudar as revistas a melhorar sua qualificação.  

c) Designar pares avaliadores especialistas para os textos submetidos para revistas. 

d) Apoiar e acompanhar “Equipe editorial” na aquisição de recursos para aquisição de 

ISSN e DOI para as publicações da PROEXC. 

 

6.3 Comissão de Editoração Técnica e Científica dos periódicos:  

 

a) As decisões sobre a política de cada periódico são de responsabilidade dos 

editores, observando o alinhamento com as diretrizes e resoluções do Portal de 

Periódicos, cabendo à equipe do Portal fazer recomendações de acordo com os critérios 

de qualidade nacionais e internacionais pertinente para cada área do conhecimento. 
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Cabendo aos editores:  

a) Elaborar as políticas e diretrizes de publicação de cada periódico, operados sobre a 

plataforma Open Journal System (OJS), conhecida na comunidade científica como Sistema 

Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), hospedado Portal de Periódicos Eletrônicos do 

IFPB. <periodicos. ifpb.edu.br>.  Observando o alinhamento com as diretrizes e resoluções do 

referido Portal. 

b) Atender recomendações de acordo com os critérios de qualidade nacionais e 

internacionais pertinente para cada área do conhecimento. 

c) Gerenciar todo o processo de submissão dos textos no portal a publicação da edição do 

periódico.  

d) Ter e manter o periódico estruturado e ativo. 

e) Manter a periodicidade. 

f) Tratar tecnicamente os documentos do periódico seguindo norma ABNT (NBRs 6022, 

6023, 6024, 6026, 6028,10520, 10525, 14724, Norma tabular do IBGE ou Estilo Vancouver para a 

área da Saúde). 

g) Indexar a revista e manter atualizados os dados nos indexadores. 

h) Atribuir o DOI na publicação e solicitar ao Administrador do Portal, com um prazo 

mínimo de 15 dias antes da publicação, a validação do comando DOI junto ao CrossRef. 

i) Gerenciar o periódico com vistas a indexá-lo em bases de dados e outros indexadores de 

prestígio na sua área de cobertura. 

j) Operacionalizar o sistema. 

k) Receber os textos submetidos aos periódicos de extensão, pré-avaliar, normalizar, 

estruturar e enviar para avaliação dos pares. 

l) Receber os textos acatar as sugestões emitidas pelos avaliadores. 

m) Editar e publicar o periódico. 

n) Comunicar a decisão aos autores. 

o) Emitir relatórios.  

 

7. Comissão de Editoração Técnica de publicação impressas: 

 

a) Receber os textos produzidos a partir de ações extensionistas submetidos a editora do 

IFPB, Pré-avaliar, normalizar, estruturar e enviar para avaliação dos pares.  

b) Receber dos avaliadores acatar as sugestões feitas.  
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c) Proceder editoração da obra obedecendo critérios e normas da Editora como 

d) Solicitação do ISBN. 

e) Supervisionar  o  projeto  gráfico  e  a  editoração e diagramação  da obras,  

compreendendo as normas da Editora do IFPB.  

f) Enviar para Gráfica/Editora. 

g) Acompanhar o processo de impressão. 

h) Fazer o recebimento e conferência do material pronto. 

i) Autorizar pagamento.   

j) Criar política de divulgação da produção da PROEXC 

 

 

IV. RESSALVAS SOBRE PUBLICAÇÕES DE PERIÓDICOS DE EXTENSÃO 

8. As propostas de periódicos para registro da produção acadêmica que contemple as 

temáticas definidas pela Política Nacional de Extensão, oriundos de ações de extensão devem 

considerar projetos editoriais que priorizem a participação político-social numa abordagem 

interativa e comunitária. Esse tipo de publicação deverá apresentar flexibilização no tocante ao 

estilo e modelo de comunicação, em que poderá ser utilizada uma linguagem diferenciada 

associada à científica.  

 

9. Os periódicos que contemplam esses contextos são contemplados com a 

flexibilização com relação à obtenção de “Qualis” e o estabelecimento de critérios de 

admissão e permanência no portal. 

 

10. Os membros do Comitê  Editorial ou da Comissão técnica cientifica deverá ter o título 

mínimo de mestre e pertencer ao quadro efetivo do IFPB. 

 

 

IV DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

1. Os casos omissos neste documento poderão ser esclarecidos pala Presidente do Comitê 

Editorial da PROEXC e pela presidente da Comissão de Editoração Técnica e cientifica da 
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Revista Práxis: saberes de extensão que esteve à frente dos processos de editoração das 

publicações da PROEXC durante este período.  

 

 

VANIA MARIA DE MEDEIROS 

Pró-Reitora de Extensão e Cultura 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Paraíba 

 

 

 

 

 

 

 

Publicada no site do IFPB em 14 de dezembro de 2017. 

Link permanente para a Nota Técnica: < https://www.ifpb.edu.br/proexc/assuntos/principais-

normas-e-legislacoes/nota-tecnica-no-11-2017-proexc> 

https://www.ifpb.edu.br/proexc/assuntos/principais-normas-e-legislacoes/nota-tecnica-no-11-2017-proexc
https://www.ifpb.edu.br/proexc/assuntos/principais-normas-e-legislacoes/nota-tecnica-no-11-2017-proexc

