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ATA N.° 04 DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO PORTAL DE 
PERIÓDICOS UFSC

Ao dia vinte e nove do mês de agosto de dois mil e doze, às nove horas e trinta minutos, na 1
Sala de Reuniões da Diretoria, reuniu-se o Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal 2
de Periódicos UFSC, convocado por meio de mensagem de correio eletrônico, com a presença 3
da bibliotecária Dirce Maris Nunes da Silva – diretora da BU -, senhores conselheiros João 4
Oscar do Espírito Santo, bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira, substituto temporário à5
Coordenadora do Portal, Andrea Figueiredo Leão Grants, Kathia Regina Lemos (SETIC),6
professores Gleisy Regina Bories Fachin e Márcio Matias (CIN), professora Eunice Sueli 7
Nodari (CFH) sob a Presidência da primeira. Conforme horário estabelecido, a Presidência deu 8
por aberta a reunião. Na sequência, procedeu-se ao ato de cumprimento da pauta: análise e9
aprovação da revisão do documento das atuais diretrizes do Portal de Periódicos UFSC e10
constatação da necessidade de definição de novos conselheiros para composição do CCD. Os 11
conselheiros Marcio e Gleisy apresentaram algumas considerações quanto às diretrizes,12
especificamente a necessidade de correções tipográficas. Os demais conselheiros também 13
mencionaram sugestões para a estruturação do documento. Dentre as sugestões, percebe-se a 14
demanda de uma equipe composta por bibliotecários, analista de tecnologia da informação, 15
bolsistas mantidos pela Reitoria, em caráter permanente, para garantir o fortalecimento do 16
Portal e Incubadora. Ambos, Gleisy e Márcio, ressaltaram a importância da institucionalização17
do Portal, principalmente a manutenção de bolsas institucionais permanentes para BU, 18
Incubadora e SETIC. Antecipadamente a Reitoria já foi comunicada destas questões e19
afirmação do Portal perante a instituição, por intermédio de reunião entre a professora Gleisy e 20
a Vice-Reitora, Lúcia Helena Pacheco, realizada em semana anterior a presente data. Foi 21
argumentado pela profa. Gleisy que a Revista Gestão Universitária na América Latina – GUAL22
, periódico recentemente migrado da Incubadora, não constava no diretório de periódicos do 23
Portal. Alexandre relatou que o referido periódico foi migrado em meados de junho e que o 24
mesmo encontrava-se no Portal. Diante deste impasse houve acesso a internet e verificou que a 25
ausência dar-se quando do uso do navegador internet explorer. Tal situação será levada ao 26
SETIC por Alexandre. Dependendo das configurações do navegador, os periódicos do Portal 27
não são visualizados corretamente. Gleisy atribuiu a esta dificuldade, a possibilidade da 28
correção técnica pelo analista de sistemas. Também informou, sobre os estudos, referentes à 29
migração automática de periódicos Incubadora/Portal, realizados pela equipe da SETIC. Gleisy 30
ainda questionou os procedimentos administrativos utilizados para autorização da migração da 31
referida revista. Foi colocado por Gleisy com o apoio de todos os presentes que nenhuma32
migração pode ser feita da Incubadora/Portal sem passar pela análise e aprovação do CCD,33
que deve ser formalizada e documentada em ata. Em virtude dos atuais conselheiros já 34
completarem dois + dois anos no mandato, o que rege a lei. Num primeiro momento, Dirce 35
Maris sugeriu que a indicação dos novos membros fosse feita pela reitoria. Kathia Regina 36
Lemos e professora Eunice Sueli Nodari sugeriram que o próprio Conselho indicasse alguns os 37
membros para posterior reunião com a Reitoria, assim houve a sugestão  de novos membros 38
para composição do CCD, os indicados serão contactados pela coordenação do Portal e outros 39
serão contactados/indicados pela Reitoria. Kathia Regina Lemos e professora Eunice Sueli 40



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC

TELEFONE (048) 3721-9522- FAX (048) 3721-9661
E-mail: conselhos@reitoria.ufsc.br

2

Nodari, por fim, manifestaram o término dos vossos mandatos como membros do CCD. Ato 41
contínuo, a Presidência deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandre Pedro 42
de Oliveira, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais 43
conselheiros. Florianópolis, 29 de agosto de 2012.44


