
 
 

TAXAS E POLÍTICA EDITORIAL 
 

 
1. POLÍTICA EDITORIAL 
 

A Revista Caatinga, publicada pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação (PROPPG) da Universidade Federal Rural do 
Semi-Árido (UFERSA), apresenta periodicidade trimestral e destina-se à publicação de artigos científicos e notas científicas envolvendo as 
áreas de Ciências Agrárias e Recursos Naturais. 
 

Os artigos podem ser enviados e/ou publicados em Português, Inglês ou Espanhol. Devem ser originais, ainda não relatados ou 
submetidos à publicação em outro periódico ou veículo de divulgação. Em caso de autores não nativos destas línguas, o artigo deverá ser 
editado por uma empresa prestadora deste serviço e o comprovante enviado para a sede da Revista Caatinga no ato da submissão através do 
campo “Transferir Documento Suplementares”. 

 
A Revista Caatinga ressalta que os artigos que forem submetidos em inglês terão tramitação prioritária, considerando as 

exigências quanto ao processo de internacionalização de periódicos científicos recomendado por importantes bases indexadoras. 
 

Os trabalhos aprovados preliminarmente serão enviados a, pelo menos, dois revisores da área e publicados, somente, se aprovados 
pelos revisores e pelo corpo editorial. A publicação dos artigos será baseada na originalidade, qualidade e mérito científico, cabendo ao 
comitê editorial a decisão final do aceite. O sigilo de identidade dos autores e revisores será mantido durante todo o processo. A 
administração da revista tomará o cuidado para que os revisores de cada artigo sejam, obrigatoriamente, de instituições distintas daquela de 
origem dos autores. Todos os artigos aprovados e publicados por esse periódico desde a sua fundação em 1976 estão disponíveis no site 
http://caatinga.ufersa.edu.br/index.php/sistema. A distribuição da forma impressa é de responsabilidade da Biblioteca Orlando Teixeira 
da Universidade Federal Rural do Semi-Árido sendo realizada por meio de permuta com bibliotecas brasileiras e do exterior. Entretanto, 
mediante solicitação fundamentada, a Revista Caatinga poderá encaminhar exemplar desde eu haja disponibilidade.  

 
  
2. AS TAXAS 
 

• Taxa de Submissão 
 

No ato da submissão é requerido o pagamento de R$ 100,00 (cem reais) não reembolsáveis, através de G.R.U Simples; este valor 
será deduzido no custo final do artigo editorado e aceito para publicação. O Autor deverá digitalizar a guia G.R.U. e o comprovante bancário 
de pagamento anexando ambos em Documentos Suplementares, bem como enviar, obrigatoriamente para o e-mail da Revista Caatinga 
(r.caatinga@ufersa.edu.br) informando o ID (quatros primeiros números), gerado no momento da submissão e o título do artigo. Os autores 
terão um prazo máximo de 3 (dias) dias úteis para efetuar o pagamento e encaminhar os devidos comprovantes, sob pena de rejeição imediata 
do artigo submetido. 
 

• Taxa de Publicação 
 

Será de R$ 50,00 (cinquenta reais) por página editorada no formato final . Caso o trabalho tenha impressão colorida deverá ser 
pago um adicional de R$ 80,00 (oitenta reais) por página.  
 

• Os pagamentos deverão ser realizados via GRU simples. A orientação para a emissão da GRU Simples está no ícone “Orientação 
para emissão GRU” na barra de navegação da Revista Caatinga. 

 
3- OBSERVAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO ON LINE  
 
Na submissão on line atentar para os seguintes itens: 
 
1. A concordância com a declaração de responsabilidade de direitos autorais que deverá ser assinada pelos respectivos autores e enviada 
através do campo “Incluir Documentos Suplementares”; 
2. Artigo que apresentar mais de cinco autores não terá a sua submissão aceita pela Revista Caatinga, salvo algumas condições especiais; 
3. Não serão permitidas mudanças nos nomes de autores a posteriori; 
4. Todos os autores devem estar, obrigatoriamente, cadastrados no sistema, onde serão informados seus endereços, instituições etc. 
5. A primeira versão do artigo deve omitir os nomes dos autores com suas respectivas notas de rodapé, bem como a nota de rodapé do título; 
6. Somente, na versão final o artigo deve conter o nome de todos os autores com identificação em nota de rodapé, inclusive a do título; 
7. Identificação, por meio de asterisco, do autor correspondente com endereço completo. 
 
 


