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ATA N.° 05 DA REUNIÃO DO DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC

Ao dia vinte e sete do mês de setembro de dois mil e doze, às nove horas, no Laboratório para 1
capacitação no uso dos recursos informacionais e normalização (LABORIN) – localizado na 2
Biblioteca Central -, reuniram-se os editores do Portal de Periódicos UFSC - convocados por 3
meio de mensagem de correio eletrônico -, com a presença da bibliotecária Dirce Maris Nunes da 4
Silva, diretora do Sistema de Biblioteca da UFSC (SiBi/UFSC), e presidente do Conselho5
Consultivo Deliberativo (CCD) , a bibliotecária coordenadora do Portal, Andrea Figueiredo Leão 6
Grants, o  bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira, e os seguintes editores: Gizelle Kaminski 7
(Revista Anuário de Literatura), equipe da Revista Boletim Nelic - Diego Cervelin, Valentina da 8
Silva Nunes, Luciana de Leoni , Sônia S. Peduzzi (Caderno Brasileiro de Ensino de Física), 9
Felipe Simão Pontes (Revista Em Tese), Carmem Vera Gonçalves Vieira Ramos (Revista 10
Estudos Feministas), Adja Balbino (Extensio: Revista Eletrônica de Extensão), Edio Luiz 11
Petroski (Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano), Sandra Rolim 12
Ensslin (Revista Contemporânea de Contabilidade), Jaimir Conte (Principia: an international 13
journal of epistemology), José Carlos Mendonça (Revista Em Debate), Jacques Mick (Política & 14
Sociedade), Berenice Petry Braun (Revista Katálysis), Gustavo Althoff (Scientia Traductionis),15
Marcos Gerhardt (Esboços – Revista de Programa de Pós-Gradução em História da UFSC), 16
Myriam Raquel Mitjavila (Caderno de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas). 17
Conforme horário estabelecido, Andrea deu por aberta a reunião. Na sequência, apresentou aos 18
editores a atual presidente do CCD e diretora do SiBi/UFSC, Dirce Maris. Ademais, procedeu-se 19
ao ato de cumprimento da pauta: apresentação da revisão das atuais diretrizes e eleição de um dos 20
representantes dos Editores do Portal para composição do CCD. Andrea explanou os critérios 21
para inclusão e permanência dos periódicos no Portal conforme diretrizes. Ressaltou a 22
necessidade de melhorias nos periódicos àqueles que ainda não atendem aos critérios Qualis B2 23
conforme área do conhecimento de principal atuação do periódico. Os editores Jaimir Conte e24
José Carlos mencionaram a questão da política implícita para a classificação Qualis dos 25
periódicos e consequente preocupação em relação a isto, devido o estabelecimento dos critérios 26
B2 para os periódicos permanecerem no Portal. Andrea mostrou consciência sobre a política de 27
cotas existente na avaliação Qualis e firmou parceria entre editores e bibliotecários para elevar a 28
qualidade dos periódicos do Portal. Além disso, estabeleceu-se junto aos editores o 29
acompanhamento e assessoria junto às equipes dos periódicos para se adequar às diretrizes 30
estabelecidas. As editoras Sandra e Myriam abordaram a necessidade da tradução dos artigos para 31
outros idiomas e questionaram como o portal poderia viabilizar. Andrea explicou o 32
posicionamento do portal dentro do organograma da BU e ressaltou que existe o projeto de 33
desmembramento e que o portal não possui verba própria. Apontou ainda como possível 34
alternativa a transferência do custo para os autores. Em seguida, Dirce Maris conduziu a eleição e 35
indicação de um dos representantes dos editores por seus pares. Dentre os editores, apenas Sônia 36
S. Peduzzi se manifestou espontaneamente como representante. Todos os editores presentes 37
acordaram à representação. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a reunião, da qual, para 38
constar, eu, Andrea Figueiredo Leão Grants, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 39
pela Presidência e demais conselheiros. Florianópolis, 27 de setembro de 2012.40


