FORMULÁRIO DE SOLICITAÇÃO DE INGRESSO NO PP-MB
1. Informações do solicitante do ingresso no Portal
1.1 Nome completo:
1.2 OM onde serve:
1.3 Cargo na OM onde serve:
1.4 E-mail de contato:
1.6 Telefones:
2. Identificação do Periódico
2.1 Título do periódico:
2.2 Subtítulo do periódico (se houver):
2.3 OM ao qual o periódico está vinculado:
2.4 O periódico possui versão impressa:
( ) sim ( ) não
2.5 Caso a resposta acima seja sim, informe o ISSN do periódico impresso:
2.6 Identifique a origem do periódico
( ) novo ( ) migração ( ) continuação de outro título
2.7 Caso seja migração, informar o número do ISSN eletrônico do periódico:
3. Política Editorial
3.1 Foco e escopo:
Informar qual o objetivo geral do periódico
3.2 Grande área e área de cobertura do periódico:
3.3 Política de seção:
Tipos de trabalhos que serão aceitos para publicação (editorial, artigos, relatos de experiência,
revisão, resumos, tradução, etc)

3.4 Processo de Avaliação por Pares:
( ) sim ( ) não
Caso a resposta seja sim, explicar como é o processo de avaliação por pares do periódico.
3.5 Periodicidade:
3.6 Idiomas aceitos para publicação:
3.7 Nomes e vínculo institucional dos membros do Comitê Editorial:
Informar OM, universidade, departamento ou instituto, cidade, estado e país de cada membro.
3.8 Nomes, funções e e-mails da equipe que irá trabalhar efetivamente com o periódico:
Composição e função da equipe técnica: editores, revisores, normalização, tradução, suporte
técnico, etc.
3.9 Contatos do periódico:
3.10 Diretrizes de submissão para os autores:
Informar as normas de formatação dos trabalhos e a quantidade máxima de laudas para cada tipo de
trabalho aceito para publicação.
3.11 Norma de publicação utilizada pelo periódico:
ABNT, ISO, etc.
3.12 Informar qual a política de direito autoral do periódico:
Creative Commons - Atribuição CC BY
Creative Commons - Atribuição-CompartilhaIgual CC BY-SA
Creative Commons - Atribuição-SemDerivados CC BY-ND
Creative Commons - Atribuição-NãoComercial CC BY-NC
Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-CompartilhaIgual CC BY-NC-SA
Creative Commons - Atribuição-NãoComercial-SemDerivados CC BY-NC-ND
Para maiores informações sobre os tipos de licença Creative Commons
http://creativecommons.org/licenses/by/3.0/br/

acesse:

3.13 Caso o periódico receba apoio, informe a(s) instituição(ões) apoiadora(s):
Impressão, financeiro, revisão, etc.

