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ATA N.° 10 DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DELIBERATIVO 

DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC 

 
Aos 27 dias do mês de novembro do ano de dois mil e quatorze, às 14 horas e 30 minutos, na Sala de Reuniões da 1 

Direção da Biblioteca Universitária (BU), reuniu-se o Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do Portal de 2 

Periódicos UFSC, convidados por meio de mensagem de correio eletrônico, contou com a presença da bibliotecária 3 

Dirce Maris Nunes da Silva, diretora do Sistema de Bibliotecas da UFSC (SiBi/UFSC), e presidente do Conselho 4 

Consultivo Deliberativo (CCD), a professora Rosângela Schwarz Rodrigues, coordenadora do Laboratório de 5 

Periódicos, a Bibliotecária Coordenadora do Portal Lúcia da Silveira, os senhores conselheiros: o Bibliotecário 6 

Alexandre Pedro de Oliveira, a representante do Departamento de Ciência da Informação (CIN) Gleisy Regina 7 

Bories Fachin, a Representante dos Editores, Sônia Silveira Peduzzi, o representante da área de Ciências Exatas e da 8 

Terra, professor Ricardo Pereira e Silva, o analista de sistemas e representante da Superintendência de Governança 9 

Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SETIC),  Gustavo Alexssandro Tonini, o Auxiliar em 10 

Administração Gabriel Araldi Walter, o Técnico em Administração Luiz Roberto Schifini.  Sob a presidência da 11 

primeira, conforme horário estabelecido foi aberta a reunião, com a aprovação da pauta. Procedeu-se ao ato de 12 

cumprimento da pauta. Notavelmente, a reunião iniciou-se pelo item 3 da pauta. 1) Trinta Bolsistas: A bibliotecária 13 

Lúcia iniciou relatando sobre a contratação dos 30 bolsistas, dois para tratar da marcação de xml, dois para trabalhar 14 

com o laboratório de periódicos, e 26 para auxiliar na editoração das revistas. Rosângela relatou que receberam 15 

muitos agradecimentos dos editores das revistas. Lúcia comentou também sobre as capacitações realizadas: duas 16 

sobre o SEER, e uma sobre padronização de artigos. O analista Gustavo então relatou sobre a atividade dos bolsistas 17 

Lucas e Diego, e que estes estão aprendendo sobre a marcação do xml. Gustavo comentou também que fez um curso 18 

na instituição da SCiELO e que repassou os ensinamentos aos bolsistas, que reproduzem a atividade. Relatou ainda, 19 

que infelizmente não foi possível levar os bolsistas a esse curso, pois não encontraram maneira de custear a viagem. 20 

Ainda assim, comentou Gustavo, ambos os bolsistas têm domínio do programa de marcação, e estão realizando essa 21 

marcação para a publicação da nova edição da Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho Humano. 22 

Lúcia comentou que de acordo com o seu entendimento, após ter participado do evento da ABEC recentemente, 23 

acredita que a UFSC, como universidade, tenha sido uma pioneira na marcação do xml internamente. Em seguida, 24 

Lúcia e Gleisy relataram sobre o projeto de 15 bolsas para o ano de 2015. A bibliotecária Lúcia relatou que um edital 25 

novo sairá por meio do programa PIBE serão destinadas bolsas específicas para os Periódicos. Prof. Gleisy  26 

complementou que na metade de 2015, a intenção é que o portal tente, novamente, conseguir essas15 bolsas, e no 27 

fim do ano quando sair o novo edital PROGRAD de 2015, com mais 15 bolsas os periódicos terão novamente as 30 28 

bolsas. O prazo para o PIBI 2015 é entre julho e dezembro de 2015. Segundo Gleisy, é preciso designar as bolsas 29 

para revistas, mesmo que não estejam em uso, de maneira a garantir que não sejam designadas a outros setores. Em 30 

seguida, Rosângela sugeriu que os novos funcionários, Gabriel e Luiz, fossem apresentados. Gleisy comentou que o 31 

processo para contratação de novos funcionários é muito oneroso e difícil, e que foram muito aguardados. Dirce 32 

explicou que ambos os novos funcionários foram vagas novas, Lotados na BU e localizados no Portal e no 33 

Laboratório, respectivamente.  Em seguida, os novos funcionários apresentaram-se brevemente.  Dessa maneira, 34 

procedeu-se ao primeiro item da pauta. 2) Regimento Interno (RI) do Portal de Periódicos UFSC: A bibliotecária 35 

Lúcia trouxe o Regimento Interno do Portal com as alterações discutidas na reunião anterior. Os demais participantes 36 

verificaram as alterações no texto e nas seções do regimento. Lúcia questionou sobre a parte que trataria das 37 

finanças, e Gleisy comentou que talvez fosse possível inserir um artigo no Regimento que indicasse que o Portal 38 

ainda é financiado por uma parte do orçamento da BU, e que seria necessário ter uma rubrica nova, específica para o 39 

Portal. Dirce comentou que a Biblioteca não tem um orçamento específico, e que o único órgão da UFSC com um 40 

orçamento específico seria o Hospital Universitário, e que a Biblioteca apenas pode enviar projetos e aguardar que 41 

estes sejam aprovados. Assim, ficou acordado que esse artigo tratando do financeiro seria adicionado ao regimento. 42 

Após as alterações, considera-se aprovado o Regimento Interno. Passou-se ao próximo item da pauta. 3) Submissão 43 

Revista Alexandria e Revista Peri: A coordenadora do Portal trouxe informações a respeito da Revista Alexandria, 44 

como o Qualis e a área do conhecimento, além do seu objetivo principal, periodicidade e demais informações 45 

específicas. Lúcia comentou que a recomendação é que a revista entre diretamente no Portal de Periódicos. A 46 

professora Sônia comentou que a revista estava aguardando se estabilizar por alguns anos para se submeter ao Portal. 47 

Lúcia relatou sobre o projeto que a revista elaborou, sobre a preocupação com a preservação dos dados e aumento de 48 

visibilidade. Sendo assim, os presentes concordam que a revista atinge os requisitos e pode ir diretamente para o 49 
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Portal de Periódicos. Gustavo mencionou que algumas revistas que estão no portal possuem artigos que eram de 50 

muitos anos atrás com data recente de publicação, e que como a revista estaria entrando no Portal, seria importante 51 

atentar a esse detalhe. Em seguida, seguiu-se uma breve discussão a respeito da situação das revistas Travessia e 52 

Outra Travessia, e ficou acordado que seria um assunto a se tratar futuramente. Após isso, iniciou-se o assunto 53 

referente à revista Peri. Gleisy relatou que a revista é composta por um corpo de alunos, sem ligação direta com um 54 

professor do centro. A coordenadora Lúcia trouxe à reunião um documento elaborado pelo corpo editorial da 55 

Revista, e relatou as informações da revista. Rosângela comentou que o projeto da revista não poderia ser aceito, pois 56 

a UFSC não aceita revistas sem um editor-gerente professor. Lúcia comentou que no novo projeto, um professor 57 

havia sido designado como editor-gerente, mas a professora Sônia criticou que o professor precisa ser de fato o 58 

mandante no processo editorial da revista, e não apenas um nome. Em seguida, Gleisy leu os e-mails enviados pelos 59 

editores da revista, e seguiu-se uma discussão a respeito da viabilidade de a Peri ser inserida no Laboratório de 60 

Periódicos. O professor Ricardo questionou sobre o corpo de avaliadores da revista e a formação destes, e Gleisy 61 

respondeu que as áreas da revista têm requisitos de qualificação diferentes da maioria das outras áreas, e que são 62 

mais leves, e por isso a revista conseguiu atingir o Qualis B3 mesmo com avaliadores mestrandos. Dirce sugeriu que 63 

havia a possibilidade de criação de uma seção para revistas acadêmicas como a Peri no repositório da Universidade, 64 

mas Gustavo e Gleisy comentaram que isso provavelmente seria inviável, devido ao fluxo editorial que é realizado 65 

no sistema OJS. Em seguida, o analista Gustavo comentou que a revista utilizava uma versão muito antiga do OJS, e 66 

por esse motivo, quando houve a migração para novos servidores na SETIC, não foi possível migrar a revista, pois o 67 

sistema não era compatível. Gustavo relatou ainda, que encaminhou o contato de um bolsista que poderia fazer a 68 

atualização do sistema da revista, mas disse que a resposta que obteve da revista foi que esta não tinha recurso 69 

disponível para pagar pelo trabalho do bolsista, e que queria manter o sistema antigo. Devido a isso, informou 70 

Gustavo, a revista acabou ficando fora do ar quando os servidores antigos foram desativados. Assim, Gleisy 71 

recomendou que a revista fizesse um novo projeto e submetesse-o novamente à comissão para uma avaliação futura, 72 

e Dirce informou que acreditava que a revista deveria ainda lançar mais algumas edições para que comprovasse que 73 

o processo editorial está acontecendo conforme o estipulado. Gleisy concordou, e afirmou que os editores da revista 74 

devem aprender a instalar e utilizar a nova versão do OJS. Sendo assim, a decisão unanime é de recusa da entrada da 75 

revista no Laboratório de Periódicos. Dessa maneira, passou-se ao próximo item da pauta. 4) Aprovação e 76 

Assinatura da Ata da Reunião Anterior: A coordenadora do Portal, Lúcia, trouxe o caderno de atas  com as atas 77 

anteriores das reuniões do conselho, e a professora Sônia sugeriu que as atas pudessem ser disponibilizadas 78 

publicamente, e Lúcia comenta que há a possibilidade de se fornecer um link com as atas no próprio Portal de 79 

Periódicos. A ata anterior foi aprovada, e prosseguiu-se ao próximo item da pauta. 5) Atualização do OJS – 80 

Características da Nova Versão: O analista da SETIC, Gustavo, trouxe um resumo das informações acerca da nova 81 

versão disponível do sistema OJS, a ser instalada para o Portal. A comissão reconheceu que as mudanças e 82 

atualizações são bastante relevantes para a revista, e Gustavo sugeriu atualizar primeiro a cópia do Portal para que a 83 

equipe pudesse realizar testes e após a confirmação de que tudo se encontrar estável, realizar a atualização do portal 84 

definitivamente. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Gabriel Araldi 85 

Walter lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais conselheiros. Florianópolis, 10 86 

de dezembro de 2014. 87 


