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Sobre a Revista 
Foco e Escopo

A ActaPesca News tem por objetivo publicar trabalhos relacionados com a área de Recursos Pesqueiros e 
Engenharia de Pesca, com ênfase para: Tecnologia de Pesca; Aquicultura; Tecnologia do Pescado e 
Ecossitemas Aquáticos (Marinhos, Dulciaquícolas e Estarinos).

Sempre que concluída a avaliação de um trabalho ele será editado, no entanto o número da revista estará 
ainda “Em Edição”. Após a inserção de todos os trabalhos e a correção final, será procedido o registro no 
DOI e a Edição estará concluída.

Processo de Avaliação por Pares

Será realizada por no mínimo dois consultores "ad hoc" pelo sistema double blind peer view designados 
pelo Editor-Chefe.

Periodicidade

SEMESTRAL

Podendo ser editado um número “Especial” caso necessário.

Política de Acesso Livre

Esta revista oferece acesso livre imediato ao seu conteúdo, seguindo o princípio de que disponibilizar 
gratuitamente o conhecimento científico ao público proporciona maior democratização mundial do 
conhecimento.

Política de Governança

A Equipe Editorial é constituído por representantes acadêmicos de diferentes instituições de ensino e 
pesquisa e diversas regiões do país e do exterior. Seus membros atuam preferencialmente, mas não 
exclusivamente, nas áreas de Recursos pesqueiros e Engenharia de Pesca Cada membro atua como 
conselheiro do Comitê Científico e do Editor interpretando e sugerindo aperfeiçoamentos na Política 
Editorial, divulgando a revista, posicionando-se como árbitro em questões estratégicas do envolvimento 
no meio acadêmico e profissional. Cada membro assume também a função de ouvidor da comunidade 
científica atuante na área, garantindo a credibilidade acadêmica e a postura que se espera de uma revista 
científica. Comitê Científico Trata-se de um colegiado interinstitucional cuja atuação é feita de forma 
coletiva e democrática. Sua missão é assegurar a credibilidade dos procedimentos editoriais adotados e 
assumir a responsabilidade científica da revista. O Comitê Científico indica o Editor Científico que passa 
a ser seu membro natural. Este comitê deve estar permanentemente ativo no cumprimento das definições 
gerais da política editorial da revista e também dos procedimentos editoriais previstos, particularmente no
que se refere à garantia de consistência e qualidade das publicações. Edições especiais e outras 
contribuições científicas deverão ser discutidas e definidas por esta instância. É sua atribuição discutir e 
desenvolver regulamentos próprios para assuntos variados como: normas e formatação de artigos; 
critérios de avaliação e aceite de textos para publicação; aceite de novos grupos de pesquisa para 
participar do comitê; aprovação do orçamento; credenciamento de revisores e pareceristas; definição de 
política de circulação e assinaturas, entre outras matérias. O Comitê Científico não interfere na operação 



editorial que é de sobre responsabilidade do Editor e sua equipe operacional. Editor Científico É o 
responsável pela gestão editorial e pela supervisão da Secretaria Editorial, que opera todo o fluxo de 
trabalho. O Editor Científico tem atuação específica na seleção prévia de artigos encaminhados para a 
revista, no controle de Plágio e Auto Plagio em várias bases e também na distribuição dos artigos entre os
pareceristas (método double blind peer review). O editor científico deve ter uma postura ativa nos 
trabalhos do Comitê Científico e na articulação de ações da Equipe Editorial. Política de conduta editorial

Política de Ética em Publicações e Declaração de Procedimentos Impróprios em Publicações.

Este Periódico de Open Acess na área de Recursos Pesqueiros e Engenharia de Pesca tem o compromisso 
com a ética e qualidade de suas publicações. Padrões de comportamento ético são almejados por todas os 
atores envolvidos na publicação em nossa revista como os autores, o editor, os revisores, avaliadores ad 
hoc, membros da Equipe Científica e Editorial. Entre práticas não aceitáveis pela revista está a do plágio e
do autoplágio. Além de declarações fraudulentas ou intencionalmente imprecisas e outras práticas não 
desejáveis.

Deveres dos Editores:

• Decisão de publicação: O editor da revista é responsável por decidir quais dos artigos submetidos à 
revista devem ser publicados, após a decisão dos avaliadores que são escolhidos pelo método double 
blind review. O editor é guiado pelas políticas do conselho editorial da revista e em estrita observância 
aos requisitos legais em matéria de difamação, violação de direitos autorais e plágio. O editor pode 
consultar a Equipe Editorial ou colaboradores na tomada de decisões. A Equipe Editorial é constituído 
por representantes acadêmicos de diferentes instituições de ensino e pesquisa e diversas regiões. Cabe 
também a cada membro da Equipe Editorial a função de ouvidor da comunidade científica atuante na 
área, garantindo a credibilidade acadêmica e a postura que se espera de uma revista científica.

• Regras Justas: O editor deve avaliar manuscritos no tocante ao seu conteúdo intelectual, sem distinção 
de raça, sexo, orientação sexual, crença religiosa, origem étnica, nacionalidade, ou a filosofia política dos 
autores e sem conflito de interesses.

• Confidencialidade: O editor e qualquer equipe editorial não devem divulgar quaisquer informações 
sobre um manuscrito submetido a qualquer outra pessoa, com exceção do próprio autor, revisores, 
potenciais colaboradores, outros conselheiros editoriais, e do editor, conforme o caso.

• Divulgação e Conflitos de interesse: O editor não deve usar informações que não tenham sido 
publicadas em sua própria investigação sem o consentimento expresso e por escrito do autor. O editor 
deve se abster de avaliar manuscritos nos quais tenha algum conflito de interesse resultante de 
relacionamentos competitivos ou colaborativos ou qualquer outro tipo de relacionamento ou conexões 
com qualquer um dos autores, empresas ou (possivelmente) instituições que estejam ligadas / conectadas 
aos artigos. O editor não caberá avaliar artigo de sua autoria, mesmo em co- autoria. O editor da revista 
poderá publicar artigos de sua lavra na presente revista, sem que passe por avaliação às cegas por seus 
pares, contanto que o mesmo artigo já tenha sido anteriormente publicado seja por meio impresso e ou 
digital, mas que já tenha passado por qualquer sistema de avaliação. Poderá também o editor convidar 
autor de alto reconhecimento técnico e acadêmico para escrever artigo como colaborador/convidado para 
a revista.

• Participação e cooperação nas investigações: O editor deve tomar medidas de resposta razoáveis quando
reclamações éticas foram apresentadas em relação a um manuscrito submetido ou artigo publicado.

• Erros fundamentais em obras publicadas: Quando um autor descobre um erro significativo ou 
imprecisão na sua própria obra publicada, é obrigação do autor notificar imediatamente o editor da revista
ou editora e cooperar com o editor para retratar ou corrigir o artigo. Através do email da revista. O editor 
deverá retirar qualquer artigo de publicação da revista, caso o autor assim o deseje e se manifeste, pelo e-
mail da revista no prazo de até 10 dias.



O editor poderá aceitar publicação de artigo não inédito contanto que no bojo do mesmo venha indicando 
a fonte de sua primeira publicação e a devida parcimônia do Editor anterior, sobretudo quando o artigo 
tenha sido publicado por meio impresso e comercial.

Deveres dos Revisores:

• Contribuição para a decisão Editorial: A revisão por pares às cegas ajuda o editor na tomada de decisões
editoriais e através das comunicações editoriais com o autor pode também auxiliar o mesmo no 
aperfeiçoamento do artigo.

• Pontualidade: Qualquer árbitro selecionado que não se sente qualificado para avaliar a pesquisa relatada 
em um manuscrito ou sabe que a sua imediata revisão será impossível deve notificar o editor e desculpar-
se do processo de revisão no prazo de até 15 ( quinze) dias.

• Padrões de objetividade: Comentários devem ser conduzidos de forma objetiva e os avaliadores devem 
expressar suas opiniões claramente com argumentos de apoio de acordo com os formulários de avaliação 
que os mesmos recebem quando do envio às cegas do artigo para avaliar. Quando do envio da decisão 
editorial e caso o autor queira ter acesso ao formulário de avaliação, este será encaminhando, no entanto 
sem a identificação do avaliador, por questão de sigilo e ética.

Avaliador

• Reconhecimento da Fonte: Pares avaliadores devem identificar obras publicadas relevantes que não 
tenham sido citadas pelos autores. O revisor também deve chamar a atenção do editor sobre qualquer 
semelhança substancial ou sobreposição entre o manuscrito em questão e qualquer outro documento 
publicado de que tenham conhecimento pessoal.

Autor de vários artigos publicados na revista, que possa não estar no conselho científico e ou editorial, 
também poderá ser convidado a dar parecer sobre artigo submetido a publicação na revista.

Deveres dos Autores:

• Padrões de Relato: Autores de relatórios de pesquisas originais deverão apresentar um relato preciso do 
trabalho realizado, bem como uma análise objetiva de seu significado. Dados subjacentes devem ser 
apresentados com precisão no artigo. Um documento deve conter detalhes e referências suficientes para 
permitir que outros possam replicar o trabalho. Declarações fraudulentas ou intencionalmente imprecisas 
constituem um comportamento antiético e são inaceitáveis.

• Originalidade e Plágio: Os autores devem garantir que suas obras sejam totalmente originais, e se os 
autores usaram o trabalho e / ou palavras de outros autores estas devem ter sido devidamente citadas ou 
cotadas. Plágio em todas as suas formas constitui um comportamento antiético de publicação e é 
inaceitável. Identificado o plágio o artigo será retirado da edição ficando o (s) autor (es) responsável (eis) 
pelas consequências do ato.

• Publicações múltiplas, redundantes ou concorrentes: Um autor não deve publicar manuscritos que 
descrevem essencialmente a mesma pesquisa em mais de uma revista ou publicação primária. Submeter o
mesmo manuscrito a mais de uma revista simultaneamente e/ou publicar o mesmo artigo em diferentes 
revistas constituem um comportamento antiético de publicação e é inaceitável.

• Reconhecimento de Fontes: Reconhecimento adequado do trabalho dos outros deve ser feito sempre. Os
autores devem citar as publicações que têm sido influente na determinação da natureza do trabalho 
relatado. As informações obtidas em caráter privado, como na conversa, correspondência, ou discussão 
com terceiros, não devem ser utilizados ou relatados sem permissão explícita e por escrito da fonte. As 
informações obtidas no curso de serviços confidenciais, como manuscritos de arbitragem ou pedidos de 
subvenção, não devem ser utilizados sem a autorização explícita e por escrito do autor do trabalho 
envolvido nesses serviços.



• Autoria do Artigo: A autoria deve ser limitada a aqueles que fizeram uma contribuição significativa para
a concepção, projeto, execução ou interpretação do estudo relatado. Todos aqueles que fizeram 
contribuições significativas devem ser listados como coautores. Outros que tenham participado em certos 
aspectos substantivos do projeto de pesquisa também devem ser reconhecidos ou listados como 
contribuidores. O autor deve se assegurar que todos os coautores adequados e nenhum inadequado sejam 
incluídos no artigo, e que todos os coautores viram e aprovaram a versão final do documento e 
concordaram em sua apresentação para publicação.

• Divulgação e Conflitos de Interesses: Todos os autores devem divulgar em seus manuscritos qualquer 
conflito de interesse financeiro ou substantivo/material que poderiam levar a influenciar os resultados ou 
a interpretações em seus manuscritos. Todas as fontes de apoio financeiro para o projeto devem ser 
divulgadas.

Custo de publicação

• O autor investirá, para publicação de seu trabalho, a quantia de USD 5,00 (cinco dólares americanos) 
por artigo, para pagamento do registro DOI e outras pequenas despesas.

Deveres do Editor:

A obtenção de verbas de publicidade, reimpressão ou outra receita comercial não gerará qualquer impacto
ou influência sobre as decisões editoriais do editor pois um dos objetivos científicos da revista é a ampla 
divulgação do conhecimento.

Como a revista utiliza o sistema do DOI CrossCheck (software da CrossRef para identificação de plágio) 
a prática do plágio é aceitável.

O editor divulga os artigos da revista em mídias sociais, em vários grupos destas mídias. O editor mantém
página específica da revista na internet com o objetivo da maior divulgação do conhecimento produzido 
nos artigos publicados. O editor faz monitoramento de artigos especializados em Engenharia de Pesca e 
áreas correlatas publicados em várias revistas nacionais e ou estrangeiras.

Indexação

A ActaPesca está indexada nas bases: Latindex, Sumarios.org, Diadorim, LIVRE, Latin Rev, Clarevate e 
Google Scholar.

Histórico do periódico

A Revista fundada em 2013 com o nome Actapesca (Actafisheries and Aquaculture) passou por um ajuste
passando a Acta of Fisheries and Aquatic Resources, necessária para implantação do Digital Object 
Identifier (DOI). Estando atualmente hospedada na internet, em nova formato, com nome abreviado de 
ActaPesca News.


