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ATA N.° 09 DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DELIBERATIVO
DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC

Ao dia 30 do mês de junho de dois mil e quatorze, às 14 horas, na Sala de Reuniões da Direção 1
da Biblioteca Universitária (BU), reuniu-se o Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal 2
de Periódicos UFSC, convidados por meio de mensagem de correio eletrônico, contou com a 3
presença da bibliotecária Dirce Maris Nunes da Silva, diretora do Sistema de Bibliotecas da 4
UFSC (SiBi/UFSC), e presidente do Conselho Consultivo Deliberativo (CCD), a professora 5
Rosângela Schwarz Rodrigues, coordenadora do Laboratório de Periódicos,  os senhores 6
conselheiros: a bibliotecária coordenadora do Portal Andréa Figueiredo Leão Grants, a7
bibliotecária Lúcia da Silveira, a professora do Departamento de Ciência da Informação (CIN), a8
professora Gleisy Regina Bories Fachin, a Representante dos Editores, Sônia Silveira Peduzzi, o9
representante da área de Ciências Exatas e da Terra, professor Ricardo Pereira e Silva, o10
representante da Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e 11
Comunicação (SETIC), analista de Sistemas, Gustavo Alexssandro Tonini, o diretor da Editora 12
da Universidade, Fabio Lopes da Silva, o Representante da área de Ciências da Saúde, Sérgio 13
Fernando Torres de Freitas, e o representante suplente do Pró-Reitor de Pesquisa da Pró-Reitoria 14
de Pesquisa (PROPESQ), Jamil Assreuy Filho. Ausências justificadas pelo conselheiro: o15
bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira. Ausência sem justificativa: a representante da área de 16
Ciências Humanas, professora Cristina Scheibe Wolff, a Pró-Reitora Adjunta de Pesquisa Heliete 17
Nunes, e a representante da Pró-Reitoria de Pós-Graduação (PROPG), professora Joana Maria 18
Pedro. Sob a presidência da primeira, conforme horário estabelecido, foi aberta a reunião, com a19
aprovação da pauta. Procedeu-se ao ato de cumprimento da pauta. 1) Diretrizes do Laboratório20
de Periódicos UFSC: Prof. Gleisy contextualizou a necessidade da criação das Diretrizes para o 21
Laboratório justificando que a finalidade é apoiar o Portal, desenvolvendo pesquisas, estudos e22
treinamentos tendo em vista, viabilizar os periódicos. Assim, acredita-se que a formalização 23
desse documento favoreça no reconhecimento do Laboratório, e poderá ser visto como um setor. 24
Sendo um setor poderá receber investimento financeiro. Em seguida, foram realizadas algumas 25
correções gramaticais e de coerência nas diretrizes do Laboratório. 2) Regimento Interno (RI)26
do Portal de Periódicos UFSC: O Pró-Reitor de Pesquisa, Jamil questionou se no RI seria 27
necessário fazer uma previsão orçamentária para o Portal, apesar de entender que a contratação 28
de servidores estão em outro contexto, restavam dúvidas acerca da previsão de equipamentos. A29
bibliotecária Andréa ressaltou que a criação do RI aconteceu por meio de um projeto30
(SPA:23080053236/2013-24) que está tramitando, foi realizada a descrição orçamentária 31
referente aos equipamentos, mas a aprovação desse projeto, que está há mais de um ano em 32
tramitação, foi solicitada pela Administração Central da UFSC pelo vice-reitora Lúcia Pacheco 33
redução dos custos, assim, excluíram-se os equipamentos do orçamento, e a Biblioteca 34
Universitária é que está oferecendo esses recursos. A professora Gleisy explicou que devido às35
exigências do projeto, os documentos foram estruturados. Concorda que havia essa dúvida se36
seria necessário constar os recursos humanos e equipamentos no RI. O Pró-Reitor de Pesquisa 37
indagou se os recursos deveriam ser providos pela Biblioteca Universitária. Professor Sérgio 38
concorda e apontou essa demanda em 2008, visto que reconhece que o Portal deveria ter recursos 39
próprios, e não seria inserido no orçamento da BU, nem em seu espaço físico. A professora Sônia 40
discordou, argumentando que os editores preferem que o Portal fique dentro da BU, afirmou que 41
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a mudança do Portal para a BU melhorou muito o processo. Diante disso, o prof. Sérgio sugeriu 42
que o Portal necessita de recursos financeiros e que deveria ser destinada uma parcela do 43
orçamento da BU para o Portal. O Pró-reitor Jamil concordou, ressaltando que é imprescindível 44
que o Portal de Periódicos tenha um orçamento próprio. A bibliotecária Dirce concorda, e clamou 45
que os editores precisam apoiar o Portal, para que unidos possam ir à reitoria para fazer essa 46
reivindicação. Justifica que há muito tempo que o Portal tenta viabilizar contratação de servidores 47
bem como recursos para adquirir equipamentos, mas todas as iniciativas resultaram sem sucesso.48
Afirmou que só agora após muitos esforços conseguiram um servidor para o Portal e outro para o 49
Laboratório. A Bibliotecária continuou, relatando que no final do ano passado, foi proposto outro 50
projeto, que requisitava a institucionalização do Portal, acreditando que a universidade daria 51
apoio para as questões de recursos humanos, equipamento e financeira. Entretanto, segundo a 52
bibliotecária Dirce, nada disso aconteceu, por esse motivo, um novo projeto foi elaborado e 53
apresentado na gestão da Prof. Beatriz – PROPLAN solicitando o aval do projeto. A Prof. Beatriz 54
percebeu a relevância para a instituição e aprovou o projeto. A Bibliotecária continua, relatando 55
que foi calculado os custos referente aos recursos humanos, e seria necessário um investimento 56
de quinhentos mil reais anualmente.  A proposta previa a contratação de profissionais da área de 57
informação, informática e tradução. Com a mudança da gestão da PROPLAN, o novo pró-reitor 58
de planejamento prof. Bórnia solicitou ajustar o orçamento dê quinhentos mil para 59
aproximadamente trezentos mil reais, com prazo de um ano para execução do projeto. Relata que60
para atender as exigências solicitadas o projeto foi dividido em dois. O primeiro projeto, mediado 61
pelas Professoras Gleisy e Rosângela junto ao Departamento de Integração Acadêmica e 62
Profissional (DIP) referente às bolsas de estágio para os editores foi aprovado. O segundo projeto 63
que viabiliza a contração de recursos humanos especializados (assessor em editoração científica, 64
tradutor, designer, analista de sistema) após os ajustes será encaminhado a Administração Central 65
da UFSC, e posteriormente para a Procuradoria. Dirce responde ao professor Sérgio que a BU 66
não tem orçamento anual. O Pró-reitor Jamil esclarece que nenhuma das Pró-Reitorias da 67
Universidade tem orçamento anual, e que é uma demanda requisitada. A Bibliotecária Dirce68
concorda que se faz necessário que o Portal tenha orçamento, para que seja garantido um 69
orçamento mínimo anual. Jamil levantou que é necessário estabelecer onde essa proposta ficaria 70
inserida no RI. No RI, da seção III: dos editores, Dirce solicitou a Gleisy que explique as 71
possibilidades quanto a recomendação de garantir ao editor tempo para exercer esse papel. 72
editor. A Prof. Gleisy defende que as revistas, aos serem criadas, tenham o aval dos seus 73
departamentos de pós-graduação em conjunto com a Direção do Centro de Ensino, para garantir 74
que horas sejam alocadas aos editores e que seja reconhecido o apoio do Centro e o departamento75
onde o periódico está alocado. Assim, a professora propôs que ao invés de se criar vários 76
periódicos, o Departamento cria um periódico consistente. Acentua as Recomendações para os 77
Projetos de Periódicos Científicos (apêndice C – Diretrizes do Portal) prevê o alinhamento da 78
proposta do editor com o departamento, colegiado a fim de formalizar o papel do editor, o que 79
possibilitará reconhecimento na carreira profissional do professor/editor, bem como a alocação 80
de horas. A Bibliotecária Andréa questionou se as recomendações atenderiam apenas os novos 81
periódicos. O Professor Sérgio, orientou que poderia ser estipulado um prazo de um ano para o 82
editor solicitar as cartas aos departamentos. Questiona se muitos periódicos encontram problemas 83
com alocação de horas. Andréa respondeu que acontece com frequência com os editores e 84
professores recém-contratados, que acabam assumindo as aulas e o periódico. Como sugestão 85
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prof. Sérgio informa que desenvolver projeto de extensão para conseguir bolsista e alocação de 86
horas pode ser uma solução. A profa. Gleisy adicionou que outros problemas encontrados são os 87
doutorandos que assumem as revistas e quando os doutorandos terminam o curso, as revistas são 88
abandonadas. A Professora enfocou a importância do departamento assumir a revista. O Pró-89
reitor Jamil sugeriu então que seja adicionada uma cláusula referente à carga horária mínima no 90
RI, mas a bibliotecária Andréa questionou como o Portal teria segurança de que essa cláusula 91
seria cumprida. O prof. Sérgio afirmou que nos casos não previstos, a legislação permite que a 92
carga horária seja de até 10 horas, através de portarias emitidas pela direção do centro, mas que o 93
Portal não tem autonomia para determinar essas horas. O Pró-reitor Jamil então perguntou se não 94
havia a possibilidade de estipular uma carga horária ao editor, e Professora Gleisy acrescentou, 95
questionando se seria possível discutir essa carga horária com cada centro. Professor Sérgio,96
então, respondeu que é possível determinar que o Editor de uma revista deverá ter portaria 97
emitida pelo Centro correspondente. O Pró-Reitor acrescentou que a partir do momento que 98
existe uma portaria, a responsabilidade com o periódico é internalizada, e o projeto não se torna99
algo individual de interesse do professor. O Prof. Sérgio adicionou que o projeto é aprovado no 100
departamento e vai para o Centro correspondente. A professora Sônia relatou que tem um projeto 101
de extensão de vinte horas, com total apoio do departamento de Física da Universidade. Sérgio 102
mencionou que para o professor ou editor, ocasionalmente, é mais importante o projeto de 103
extensão do que a portaria, pois o diretor de centro não pode dar mais de dez horas pela portaria. 104
O Pró-Reitor Jamil relatou que, no entanto, a portaria é uma garantia ao editor, pois podem haver 105
mudanças na direção do centro que invalidem seu projeto de extensão. A Professora Gleisy 106
sugeriu que a ideia da portaria seja adotada, juntamente com o projeto de extensão, para totalizar 107
vinte horas. O Professor Sérgio afirmou que existe essa possibilidade, mas que isso poderia criar 108
resistência por parte do diretor do departamento. A Bibliotecária Andréa questionou como 109
poderia ser representado essa demanda no RI, se poderia ser recomendo a emissão da portaria, e a 110
Professora Gleisy acrescentou que a questão se refere à alocação de horas. A isso, o Pró-Reitor 111
Jamil respondeu que não é possível fazer essa recomendação. A Bibliotecária Dirce então 112
questionou se existe uma forma de a universidade agir para que os centros assumissem as 113
revistas. Pró-Reitor Jamil respondeu que não tem conhecimento para dar a resposta no momento, 114
mas acredita que as pessoas precisam percebem a necessidade do Centro ter uma revista. O115
Professor Sérgio então disse que a revista que não conseguir se manter relevante, deve ser 116
fechada. A Bibliotecária Dirce comentou que acredita que a UFSC perde com isso, e o Pró-Reitor 117
Jamil discordou por instantes pois a Universidade pode vir a ganhar, com a entrada de uma nova 118
revista. Professor Sérgio adicionou que isso acontece quando o periódico não é da instituição, 119
mas sim do professor. A isso, a Bibliotecária Dirce afirmou que é do interesse do Portal que a 120
revista se tornasse da instituição, mas o Professor Sérgio rebateu que se o departamento não tiver 121
interesse, a revista deixaria de ser viável. Em seguida, o Pró-Reitor questionou se as revistas têm 122
comitê, e Dirce respondeu que todas as do Portal têm, mas que não há controle sobre esses 123
comitês. A Professora Gleisy comentou que a partir do projeto de periódicos, foi 124
institucionalizado que na abertura ou reestruturação de uma revista, os editores precisam trazer ao 125
Portal, as cartas do Coordenador de Pós-graduação e da Chefia do seu Departamento, justamente 126
para evitar que as revistas encerrem, para melhorar esse quadro, é necessário que os editores 127
discutam com o colegiado. O Professor Ricardo questionou a respeito das horas dos editores, a 128
sua dúvida era se a discussão sobre portarias entra no contexto do RI do Portal, pois ele acredita 129
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que o Portal não tem autoridade para deliberar sobre outras áreas, e que seria necessária uma 130
cláusula no RI que exigisse portaria para aceitar o Professor. Assim, o Professor Sérgio sugeriu131
que o editor tenha a portaria do centro e um projeto de extensão aprovado, o que daria uma carga 132
horária específica ao professor para essas atividades. A Bibliotecária Andréa comentou que para133
as novas revistas isso é aceitável, mas questionou a respeito da situação das revistas que já 134
existem no Portal. Sérgio então sugeriu propor um prazo para as revistas existentes fazerem a 135
adaptação às novas normas. Adicionou que o prazo poderia ser de um ano para as revistas antigas136
apresentarem uma portaria ao Portal, e que caso esse prazo não fosse cumprido, o centro elegeria 137
outro editor. A Bibliotecária Dirce então questionou quais as providências o Portal poderia tomar, 138
caso o centro não faça outra eleição. A isso, o Pró-reitor Jamil respondeu que o Portal poderia 139
interceder junto à direção e ao centro. Dirce novamente questionou qual seria o procedimento se 140
mesmo após esses esforços caso não fosse possível mudar a situação, exaltando a necessidade de 141
clareza no RI. Assim, o conselho decidiu inserir no RI um novo inciso, que delibera que os 142
editores deverão obter junto aos departamentos ou aos centros, a alocação de horas para o 143
exercício das atividades de editoração. Após isso, o Pró-reitor Jamil mencionou que o 144
Laboratório deveria ter sua própria seção no RI, e a Bibliotecária Dirce concordou, afirmando que 145
poderá ser inserido. Ao final, o conselho fez uma revisão geral no Regimento Interno, a 146
Coordenação do Portal ficou comprometida a enviar as alterações feitas para os conselheiros para 147
sua avaliação e manifestação. 3) Apêndice C – Recomendação Para Projeto de Periódicos 148
Científicos: Em e-mail enviado, o Bibliotecário Alexandre sugeriu inserir as recomendações no 149
Regimento Interno do Laboratório, visto que se dirigia somente ao Laboratório. O conselho150
discutiu e percebeu a necessidade de ampliar as recomendações também para o Portal. 4) 151
Migração Entrever: O Analista de Sistemas Gustavo, notificou que o periódico em fase de 152
migração do Laboratório para o Portal, estava tendo muitos problemas: migração dos artigos153
submetidos, artigos não avaliados não foram possíveis de migrar. Após discussão, os conselheiros 154
concordaram com Gustavo determinando, então, que nas próximas migrações, não poderão existir 155
artigos nas condições “em avaliação”, “não designado” e “em edição”, pois a migração não pode 156
ser realizada nessas situações. Outro ponto foi que o periódico passou por mudança de editor, 157
durante a transição e atrasou a periodicidade. A Bibliotecária Andréa questionou se poderia 158
continuar a migração, neste caso. O Professor Ricardo recomendou aguardar a publicação das 159
edições que estão em atraso antes de realizar a migração para o Portal. 5) Ofício de 160
Encerramento da Revista Ínsula: Ao conselho, foi apresentado um memorando informando o 161
encerramento das atividades do periódico Ínsula, que a partir de agora constará exclusivamente 162
como histórico da instituição, deixando de receber novas submissões de manuscritos. O conselho 163
reconheceu o encerramento da revista. 6) Outros: Prof. Gleisy informa que o projeto das 30 164
Bolsas de estágio foram aprovadas. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a reunião, da 165
qual, para constar, eu, Gabriel Araldi Walter, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada 166
pela Presidência e demais conselheiros. Florianópolis, 10 de Julho de 2014.167


