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ATA N.° 06 DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DELIBERATIVO
DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC

Ao dia treze do mês de dezembro de dois mil e doze, às quatorze horas, na Sala de Reuniões da 1
Diretoria, reuniu-se o Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal de Periódicos UFSC, 2
convocado por meio de mensagem de correio eletrônico, com a presença da bibliotecária Dirce 3
Maris Nunes da Silva, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFSC (SiBi/UFSC), e presidente 4
do Conselho Consultivo Deliberativo (CCD)-, os senhores conselheiros: Andrea Figueiredo 5
Leão Grants, bibliotecária coordenadora do Portal, o bibliotecário Alexandre Pedro de 6
Oliveira, os professores do Departamento de Ciência da Informação (CIN) Gleisy Regina 7
Bories Fachin e Márcio Matias, a representante da área de Ciências Humanas, professora8
Cristina Scheibe Wolff, a representante dos editores do Portal, professora Sônia S. Peduzzi, o9
representante da área de Ciências Exatas e da Terra, professor Ricardo Pereira e Silva, a10
Administradora Ioanna Katharina Schroeder, representante suplente da professora Joana Maria 11
Pedro da Pró-Reitora de Pós-Graduação (PROPG), sob a Presidência da primeira. Conforme 12
horário estabelecido, a Presidência deu por aberta a reunião. Na sequência, procedeu-se ao ato 13
de cumprimento da pauta: Apresentação dos novos conselheiros do Portal; Análise dos projetos 14
de hospedagem para os seguintes periódicos: Revista NECAT – Revista do Núcleo de Estudos 15
de Economia Catarinense/UFSC e Pesquisar - Revista de Estudos e Pesquisas em Ensino de 16
Geografia; Análise da solicitação de retirada do periódico Revista Psicologia: Organizações e 17
Trabalho (r-POT) do Portal. Primeiramente, em razão da nova composição de membros para o18
CCD, houve a apresentação dos conselheiros. Como segundo item da pauta, referente à análise 19
dos projetos de hospedagem, Dirce solicitou a avaliação destes aos conselheiros. Em seguida, 20
Andrea distribuiu pré-pareceres aos conselheiros e procedeu à leitura. Concomitantemente, foi 21
apresentado pelos professores Marcio e Gleisy algumas observações. Dentre estas, a limitação 22
geográfica e endogenia da Revista NECAT, e quanto à Revista Pesquisar, a preocupação na23
questão da concorrência deste periódico em relação ao periódico Geosul, já hospedado no 24
Portal, e atuante na mesma linha de pesquisa. Conforme os pré-pareces, a Revista NECAT e a 25
Revista Pesquisar não atendem totalmente aos requisitos para a hospedagem no Portal.26
Aprovou-se e recomendou-se os referidos periódicos para hospedagem na Incubadora de 27
Periódicos da UFSC. Como terceiro item da pauta, Andrea apresentou a correspondência da 28
editora da r-POT para a retirada deste periódico do Portal em decorrência da mudança de sede 29
da associação vinculada a este periódico. Dirce ressaltou a necessidade de estabelecer critérios 30
para a saída dos periódicos do Portal, pois as atuais diretrizes não contemplam esta questão. 31
Gleisy foi favorável à permanência do conteúdo das edições do periódico no Portal, como 32
histórico, informando a descontinuidade da publicação a partir de determinada data. Márcio 33
argumentou se há algum contrato para a cessão de direitos ao conteúdo dos periódicos ao 34
Portal. Andrea e Alexandre mencionaram que somente há a própria política autoral de cada 35
periódico. Márcio e Gleisy manifestaram o necessário estudo para a formulação de um contrato 36
para o Portal.  Ricardo sugeriu consulta a Procuradoria da UFSC por envolver questão jurídica.37
Demais conselheiros também concordam com a permanência do conteúdo no Portal, desde que 38
mencionado o Portal de Periódicos UFSC no histórico da atual página da r-POT e na ficha 39
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catalográfica deste periódico. Para segurança e manutenção do conteúdo destas edições, 40
decidiu-se por remover as funções dos editores e editores gerentes deste periódico no sistema 41
de editoração do Portal. Entre outros assuntos, Gleisy indagou sobre o vínculo institucional do 42
periódico Mundos do Trabalho hospedado no Portal. Andrea e professora Cristina 43
esclareceram que o referido periódico apresenta vínculo institucional com um programa de 44
pós-gradução da Universidade. Por fim, Andrea expôs dentre as metas para o ano de 2013, a45
criação de um Programa de Apoio aos Periódicos Científicos do Portal e formulação de 46
Política de Retratação. A pedido da professora Joana, Ioanna informou que a Pró-Reitoria de 47
Pós-Graduação apoiará o Portal e os seus serviços prestados, inclusive já está em licitação um 48
serviço de tradução para os programas de pós-graduação da Universidade, serviço necessário e49
urgente para a tradução das publicações do Portal. Ato contínuo, a Presidência deu por 50
encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandre Pedro de Oliveira, lavrei a presente 51
ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais conselheiros. Florianópolis, 13 de 52
dezembro de 2012.53


