
TAXAS E POLÍTICA EDITORIAL 

1. POLÍTICA EDITORIAL 

A Acta Veterinaria Brasilica é um periódico científico editado trimestralmente pela Universidade Federal Rural do 

Semi-Árido (UFERSA). São publicados artigos científicos inéditos versando sobre todas as áreas de interesse da 

medicina veterinária e áreas afins. A forma de publicação é exclusivamente digital, sendo os artigos disponibilizados 

gratuitamente para a comunidade internacional pela Internet mediante cadastro prévio em nosso sistema. 

Principais indexações: EBSCO, CAB Abstracts, Zoological Records, Index Copernicus, Google Acadêmico, Latindex, 

Open Journal Systems, Sumário de Revistas Brasileira (sumarios.org), Portal de periódicos de livre acesso, Agricola 

(em andamento) Scopus, infoBASE INDEX (em andamento). 

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 ou nativo na referida língua e, 

quando possível, o comprovante de revisão linguística deve ser enviado no ato da submissão através do campo 

“Transferir Documentos Suplementares”. 

A Acta Veterinaria Brasilica 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 para tramitação 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. O Conselho Editorial do periódico adotará 

os devidos cuidados 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 2007 

estão disponíveis no endereço http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/acta/index sendo necessário 

cadastro prévio em nosso sistema para livre acesso aos manuscritos.  

2. AS TAXAS 

2.1.Taxa de Submissão 

No ato da submissão não será requerido nenhum pagamento por parte dos autores. 

2.2. Taxa de Publicação 

Procedida(s) a(s) rodada(s) de avaliações e após o aceite do manuscrito será cobrada uma taxa no valor de R$ 150,00 

(cento e cinquenta reais) por artigo. 

Os pagamentos deverão ser realizados via GRU simples. As orientações para a emissão e pagamento da GRU Simples 

estão disponíveis no ícone “Emissão de GRU” na barra de navegação da Acta Veterinaria Brasilica. 

3- OBSERVAÇÕES GERAIS PARA SUBMISSÃO ON LINE 

Na submissão on line atentar para os seguintes itens: 

1. O manuscrito que apresentar mais de seis autores não terá a sua submissão aceita pela Acta Veterinaria Brasilica, 

salvo condições especiais devidamente justificadas ao Conselho Editorial; 

2. Não serão permitidas mudanças ou inserção de autores posteriormente; 

http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/acta/index


3. Todos os autores devem estar, obrigatoriamente, cadastrados no sistema, onde serão informados seus endereços, 

instituições, filiação, etc. 

4. A primeira versão do artigo (inserida em “versão para avaliação”) deve omitir os nomes dos autores com suas 

respectivas notas de rodapé, bem como, notas de rodapé do título, ou quaisquer outras formas de identificação de 

autoria (nomes de instituições, universidades, laboratórios, centros de pesquisa, empresas, cidades e estados); 

5. Somente, na versão final do manuscrito, após aceite e leitura de prova final para publicação, devem ser inseridas 

todas as informações suprimidas durante o processo de avaliação; 

6. Demais informações sobre o processo de submissão on line podem ser consultadas e acessadas em: 

http://periodicos.ufersa.edu.br/revistas/index.php/acta/about/submissions#authorGuidelines. 
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