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Ao dia dezenove do mês de novembro de dois mil e treze, às nove horas, na Sala de Reuniões da 2
Direção da BU, reuniu-se o Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal de Periódicos 3
UFSC, convocado por meio de mensagem de correio eletrônico, com a presença da bibliotecária 4
Dirce Maris Nunes da Silva, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFSC (SiBi/UFSC), e 5
presidente do Conselho Consultivo Deliberativo (CCD)-, a professora Rosângela Schwarz 6
Rodrigues, atual coordenadora do Laboratório de Periódicos, os senhores conselheiros: Andrea 7
Figueiredo Leão Grants, bibliotecária coordenadora do Portal, o bibliotecário Alexandre Pedro de 8
Oliveira, a professora do Departamento de Ciência da Informação (CIN) Gleisy Regina Bories9
Fachin, a representante da área de Ciências Humanas, professora Cristina Scheibe Wolff, a10
representante dos editores do Portal, professora Sônia S. Peduzzi, o representante da área de 11
Ciências Exatas e da Terra, professor Ricardo Pereira e Silva, a Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa 12
Heliete Nunes, representante suplente do Pró-Reitor de Pesquisa Jamil Assreuy Filho da Pró-13
Reitoria de Pesquisa (PROPESQ), o representante da Superintendência de Governança Eletrônica 14
e Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC), analista de Sistemas Gustavo Alexssandro 15
Tonini. Sob a presidência da primeira, conforme horário estabelecido, foi aberta a reunião. Na 16
sequência, procedeu-se ao ato de cumprimento da pauta: Informes gerais; pedido de inclusão das 17
revistas Logo e Cadernos Nauí no Laboratório de Periódicos; situação da revista Echoes; conceito 18
B2 em Administração da Revista Iberoamerican Journal of Industrial Engineering (IJIE) da 19
Engenharia III; processo de inclusão de periódicos no Laboratório de Periódicos. Primeiramente, 20
Dirce Maris relatou sobre a reunião com a professora Joana Maria Pedro da Pró-Reitoria de Pós-21
Graduação (PROPG) e professor Elias Machado Gonçalves sobre a demanda da implementação 22
do XML no padrão do PUBMED Central nos periódicos da UFSC indexados na Scielo. Andréa 23
informou que foi solicitado pelo menos seis pessoas para trabalhar com o desenvolvimento de 24
uma ferramenta para gerar o XML e que a professora Joana e professor Elias dariam um feedback 25
até o final da semana. Gustavo explicou que será desenvolvida uma “receita de bolo” (manual) 26
para a geração dessa extensão de arquivo pelos editores. Professor Ricardo sugeriu a criação de 27
um formulário automatizado para preenchimento e geração automática do XML. Na possibilidade 28
de adotar a automatização de procedimentos para a geração dessa extensão, os presentes29
conselheiros manifestaram a preocupação com a questão das citações e referências bibliográficas 30
devido à existência de diferentes normas e padrões de normalização. Em seguida, Rosângela 31
apresentou a portaria que a designava como coordenadora do “Laboratório de Periódicos”,32
anteriormente nomeado como “Incubadora de Periódicos”. Ocorreu a mudança do nome em 33
função da orientação fornecida pelo Departamento de Inovação Tecnológica (DIT) da 34
Universidade, devido ao encaminhamento de um projeto à Reitoria para institucionalização do35
Portal e Laboratório. Ademais, Rosângela procedeu com a leitura dos pré-pareceres referentes à36
inclusão dos seguintes periódicos no Laboratório: Revista Logo e Cadernos Nauí. A primeira, 37
revista vinculada ao Programa de Graduação e Pós-Graduação em Design da UFSC, foi deferida 38
a sua inclusão na Incubadora. A segunda, uma publicação do Programa de Pós-Graduação em 39
Antropologia Social da UFSC, foi solicitada pela coordenação da Incubadora a apresentação de 40
um documento em que o departamento do programa atestasse a importância e recomendação de 41
uma nova revista de antropologia, pois há outras revistas da mesma área no Portal de Periódicos. 42
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Como a equipe não apresentou até o momento o referido documento, e somado a isto o fator da 43
endogenia, todos os presentes concordaram no indeferimento do pedido do periódico. Gleisy e 44
Rosângela manifestaram que há muitos pedidos de inclusão para a criação de novas revistas,45
resultantes de movimentos estudantis com a finalidade de divulgar apenas a publicação dos 46
discentes. Neste caso, ambas as professoras relataram que já sugeriram aos estudantes a criação 47
de revistas “acadêmicas ou literárias”, pois cumpririam tal finalidade não exigindo uma48
rigorosidade científica. Andréa salientou que se deve ter cuidado com a expressão “literárias”,49
pois publicações literárias também apresentam cientificidade. O CCD reconhece a necessidade de 50
se pensar estrategicamente como resolver a demanda de revistas não científicas. Por questões 51
relacionadas à Ética nas publicações científicas, Andréa mencionou a importância de 52
implementar ferramenta anti-plágio, como por exemplo, CrossCheck, serviço disponibilizado 53
pela CrossRef (agência que regulamenta o serviço de atribuição do DOI nos periódicos do 54
Portal). Rosângela apresentou a situação referente à Revista Echoes, aprovada para inclusão na 55
Incubadora, com atual edição quase finalizada, porém com necessárias modificações a serem 56
realizadas, como por exemplo, o editorial da revista foi assinado pela equipe editorial composta 57
por estudantes e não pelo professor editor responsável. O Laboratório decidiu por não publicar a 58
edição enquanto não houver vínculo efetivo de um editor nesta revista. Rosangela informou sobre 59
a IJIE, revista da área da Engenharia III, que possui Qualis B2 em Administração, terá uma 60
avaliação em março de 2014, antes da sua transposição ao Portal. Também ressaltou a 61
preocupação em relação à editora assistente Nara Medianeira Stefano, editora da IJIE, que logo 62
“perderá” seu vínculo com o periódico por se tratar de uma estudante de pós-graduação. Andréa 63
afirmou não ser fator de impedimento para a transposição do Portal, pois há outras revistas do 64
Portal gerenciadas por estudantes de pós-graduação juntamente com os editores gerentes. Essa é 65
uma prática adotada pelos editores para suprir a falta de recursos humanos. Rosangela mencionou 66
sobre pedidos de inclusão de revistas em que há parcerias com associações questionando o 67
vínculo institucional da revista Mundos do Trabalho hospedada no Portal. Andréa informou que a 68
gestão anterior do Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) aprovou a permanência do referido 69
periódico desde que houvesse o vínculo efetivo de um professor da universidade, no caso, o atual 70
editor responsável, professor Henrique Espada Lima. Rosangela e Gleisy ressaltaram a 71
importância de se estabelecer critérios para inclusão de periódicos no Laboratório. Um dos 72
critérios é a indicação de relevância atestada por um Programa de Pós-Graduação vinculado a 73
temática do periódico. Sônia manifestou que este procedimento acarreta impedimento para 74
criação de novos periódicos vinculados a departamentos. Exemplificou o caso da Revista 75
Caderno Brasileiro de Ensino de Física, publicação vinculada ao Departamento de Física da 76
universidade, editorada há trinta anos. Ricardo concordou com a exigência deste documento, pois 77
é uma forma de aprovar as condições de criação de um periódico, bem como o seu caráter 78
científico. Rosângela enviará um modelo de correspondência para a aprovação do CCD. Ricardo 79
ressaltou que na última reunião havia sugerido a criação de um contrato para ser adotado pelo 80
Portal ao hospedar uma nova revista. Dirce perguntou à Rosângela sobre a revista Entrever,81
hospedada no Laboratório, que possui qualis A1 e ainda não migrou para o Portal. Rosângela se 82
comprometeu a conversar com os editores para viabilizar a transposição. Ato contínuo, a 83
Presidência deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Alexandre Pedro de Oliveira,84
lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais conselheiros. 85
Florianópolis, 19 de novembro de 2013.86


