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Ao dia vinte e sete do mês de março de dois mil e quatorze, às quatorze horas, na Sala de 2
Reuniões da Direção da BU, reuniu-se o Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal de 3
Periódicos UFSC, convocado por meio de mensagem de correio eletrônico, com a presença da 4
bibliotecária Dirce Maris Nunes da Silva, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFSC 5
(SiBi/UFSC), e presidente do Conselho Consultivo Deliberativo (CCD)-, a professora 6
Rosângela Schwarz Rodrigues, atual coordenadora do Laboratório de Periódicos, os senhores 7
conselheiros: Andréa Figueiredo Leão Grants, bibliotecária coordenadora do Portal, o8
bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira, bibliotecária Lúcia da Silveira, a professora do9
Departamento de Ciência da Informação (CIN) Gleisy Regina Bories Fachin, o representante da 10
área de Ciências Exatas e da Terra, professor Ricardo Pereira e Silva, o representante da 11
Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação 12
(SETIC), analista de Sistemas Gustavo Alexssandro Tonini, Fábio Lopes da Silva diretor da 13
editora da universidade. Sob a presidência da primeira, conforme horário estabelecido, foi aberta 14
a reunião. Procedeu-se ao ato de cumprimento da pauta. 1) reunião do XML Scielo: Gustavo fez 15
um relatório da reunião e destacou que o Scielo repassará todas as ferramentas, materiais, 16
manuais, bem como capacitação, para a SETIC ter condições de multiplicar essas orientações por 17
meio da educação a distancia para a equipe de cada revista. Dirce orientou o desenvolvimento de18
um piloto com um periódico do Portal até que a ferramenta se consolide, e posteriormente a 19
capacitação aos demais periódicos. Gleisy perguntou sobre a última reunião com a professora 20
Joana a respeito do XML. Andréa informou que a professora Joana daria um retorno até março de 21
2014. Com a viabilização do Projeto Portal e Laboratório de Periódicos Científicos UFSC serão 22
designados 2 bolsistas e um técnico de TI para o desenvolvimento da ferramenta XML.  A Pró-23
reitoria de Pós-graduação assumiu os custos da geração do XML para a Revista Brasileira de 24
Cineantropometria & Desempenho Humano (RBCDH) enquanto não houver uma ferramenta 25
institucional. 2) Projeto Portal e Laboratório de Periódicos Científicos UFSC – Dirce26
informou que a coordenadorias do Portal e Laboratório buscaram apoio formal da instituição, 27
como resultado obteve a aprovação na PROPLAN do projeto no valor aproximado de R$ 28
500.000,00 para contratação de recursos humanos. 3) DOI multiple: Andréa citou o caso da 29
RBCDH onde o Scielo orienta que a URL do DOI deverá ser redirecionada ao próprio site do 30
Scielo. Os conselheiros manifestaram preocupação quanto a esta questão, inclusive Andréa 31
consultou outros portais institucionais (USP, UEM) para saber qual o posicionamento deles. Os 32
portais relataram que ainda estão procurando respaldo institucional para solucionar este impasse. 33
Rosangela sugeriu uma reunião com os coordenadores dos portais em nível nacional. Fábio 34
apontou três alternativas: a) levar ao Conselho Universitário (CUN); b) articulação nacional; c) 35
divulgação a outras instituições o que esta acontecendo, pois envolve questões dos direitos 36
autorais. Ricardo recomendou consultar o Departamento de Inovação Tecnológica (DIT). 4) Ata:37
Aprovada a ata número 7 da reunião anterior. 5) Pedidos de inclusão no laboratório: a) Revista 38
Democracia Digital e Governo Eletrônico, dos Programas de Pós-Graduação em Engenharia e 39
Gestão do Conhecimento e pós-graduação em Direito da UFSC sendo coordenado pelo prof. Aires 40
José Rover, vinculado ao departamento de direito do CCJ/UFSC, indeferido em função do alto grau 41
de endogenia. O parecer recomenda que o próximo fascículo esteja de acordo com as diretrizes do 42
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portal, e assim submeter novamente o projeto ao Laboratório. 6) Revisão das Diretrizes do Portal:43
Rosângela informou sobre as alterações nesse documento: substituição do termo Incubadora por 44
Laboratório e acrescido o “Apêndice C” referente aos critérios de inclusão de periódicos no45
Laboratório. 7) Revista Ponto de vista – Andréa apresentou a carta da equipe editorial que 46
informava a impossibilidade de continuar o trabalho editorial e solicitava a permanecia do periódico 47
como histórico do Portal. Deferido o pedido. Acatada pelo Conselho Consultivo e Deliberativo do 48
Portal. Gleisy orientou bloquear o sistema para novas submissões e inclusão de nota explicativa na 49
página da revista. Apontou a necessidade de criar seções na página do Portal. 8) Solicitação de 50
periódicos de graduação: Gustavo registrou a demanda dos alunos de graduação para criação de 51
revistas. Gleisy sugeriu que a universidade criasse um espaço apropriado para os acadêmicos 52
desenvolverem os boletins informativos. Fábio orientou Gustavo a levar esta demanda para a 53
Diretoria de Comunicação Tatiana Teixeira. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a 54
reunião, da qual, para constar, eu, Alexandre Pedro de Oliveira, lavrei a presente ata que, se 55
aprovada, será assinada pela Presidência e demais conselheiros. Florianópolis, 27 de março de 56
2014.57


