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Aos vinte e cinco dias do mês de junho de dois mil e quinze, às 14h, na Sala de Reuniões da 1 

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

Periódicos UFSC (PP), convidados por meio de mensagem de correio eletrônico. Contou com a 3 

presença de: bibliotecária Sigrid Karin Weiss Dutra, diretora da BU e presidente do CCD; o 4 

bibliotecário Alexandre Pedro de Oliveira; o professor Ricardo Pereira e Silva, representante da 5 

área de Ciências Exatas e da Terra; a professora Cristina Scheibe Wolff, representante da área de 6 

Ciências Humanas; o professor Fábio Lopes da Silva, representante da Editora da UFSC; o 7 

bibliotecário José Paulo Speck Pereira; o analista de sistemas Gustavo Alexssandro Tonini, 8 

representante da Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e 9 

Comunicação; o auxiliar em administração Gabriel Araldi Walter. Ausências justificadas da 10 

professora Rosângela Schwarz Rodrigues, coordenadora do Laboratório de Periódicos e da 11 

bibliotecária Lúcia da Silveira, que está em licença para tratamento de saúde. Sob a presidência 12 

da primeira, teve início a ordem do dia: 1) Informes: A coordenadora geral do PP, Sigrid, iniciou 13 

a reunião com os informes: a professora Rosângela Schwarz Rodrigues comunicou por e-mail 14 

que não poderia vir à reunião, mas fez algumas considerações sobre a avaliação dos periódicos do 15 

PP, tema que será debatido mais adiante. A professora Rosângela registrou, também, que em 16 

outubro de 2015 a Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) organizará um evento 17 

no Costão do Santinho para comemorar os seus 30 anos. O Programa de Pós-Graduação em 18 

Ciência da Informação da UFSC é parceiro na organização do evento. Ofereceram um estande ao 19 

PP para divulgação de seus trabalhos. Alexandre fez um resumo do IV Ciclo de Debates 20 

Periódicos UFSC, que ocorreu no dia 5 de maio deste ano. Após isso, o bibliotecário José Paulo 21 

justificou sua presença na reunião, devido à sua posição de chefia da Divisão de Assistência ao 22 

Usuário (DAU), que também responde pelo Serviço de Periódicos, enquanto a coordenadora do 23 

Portal, Lúcia, estiver de licença. 2) Implantação do XML para os periódicos da UFSC 24 

indexados no SciELO: é uma exigência do SciELO que todos os artigos dos periódicos inclusos 25 

dessa plataforma possuam uma linguagem de marcação em XML. Este é um procedimento 26 

complexo, altamente técnico, realizado por profissionais de computação ou supervisionado por 27 

esses. Atualmente, a UFSC possui seis publicações no SciELO (que também estão no PP): 28 

Cadernos de Tradução, Estudos Feministas, Revista Brasileira de Cineantropometria e 29 

Desempenho Humano, Revista Katálysis, Seqüência: Estudos Jurídicos e Políticos e Ilha do 30 

Desterro.  O analista Gustavo fez um breve relato sobre a experiência do PP com a ferramenta de 31 

marcação e geração de XML. Citou as dificuldades que os bolsistas encarregados da função 32 

enfrentam no uso da ferramenta e nas validações dos artigos marcados e relatou que o SciELO 33 

recentemente introduziu ainda mais uma etapa para a validação dos artigos, o que gera mais 34 

problemas para as revistas indexadas. Comentou, também, que o fato de os bolsistas serem 35 

detentores do conhecimento sobre a marcação gera problemas de médio e longo prazo, pois esses 36 

colaboradores permanecem por no máximo dois anos no estágio. A professora e editora Cristina 37 

comentou que, além de ter um bolsista designado para a marcação do XML, também possui uma 38 

profissional revisora com conhecimentos relacionados à área, que é contratada para auxiliar essas 39 

questões, e também citou que o custo para realizar a marcação do XML através de uma empresa é 40 

relativamente baixo, e essa poderia ser uma saída. Cristina também ressaltou que acredita que 41 
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todas as revistas do PP deveriam implementar o XML em suas edições para exigências futuras de 42 

indexação. Comentou-se, também, que a Revista Brasileira de Cineantropometria e Desempenho 43 

Humano conta somente com um bolsista para a marcação e não têm obtido sucesso devido a 44 

complexidade deste processo. Em decorrência, suas edições publicadas no PP estão atualizadas, 45 

mas as edições publicadas no SciELO estão atrasadas, com somente um número publicado em 46 

2015 (o periódico é bimestral). Gustavo apresentou também a dificuldade da revista Sequência na 47 

marcação do XML, que está com a publicação no SciELO atrasado devido aos problemas dos 48 

bolsistas em se adaptarem às novas ferramentas e realizar a marcação. O bibliotecário José Paulo 49 

trouxe a possibilidade da UFSC alocar um funcionário para o XML, mas a professora Cristina 50 

ressaltou que seria um volume grande demais para apenas um funcionário realizar os trabalhos de 51 

todas as revistas do portal que estiverem no SciELO. Frente a isso, o professor Ricardo sugeriu 52 

que o PP poderia terceirizar esse serviço, ou solicitar uma licitação para a contratação de uma 53 

empresa especializada na marcação, mas citou que este é um processo lento e burocrático, e que 54 

há a possibilidade de realizar a compra direta para agilizar as publicações de 2015, adicionando 55 

que não seria possível utilizar compra direta para períodos estendidos devido às leis de licitação. 56 

Os participantes concordaram que é necessário fazer uma licitação para atender às necessidades 57 

de todas as publicações do PP que estão no SciELO. Sigrid encarregou-se de perguntar para os 58 

dirigentes de outras bibliotecas universitárias brasileiras como essas instituições estão conduzindo 59 

este processo. José Paulo verificará no portal Compras Net se já existe alguma licitação aberta. 60 

Caso necessário, Gustavo, da SETIC, poderá auxiliar na elaboração do Termo de Referência para 61 

uma nova licitação. Além disso, Alexandre comentou da necessidade de criação de um Programa 62 

de apoio às publicações científicas da universidade, alternativa que resolveria a questão do XML, 63 

das traduções e outras necessidades. 3) Seleção de 15 bolsistas para julho de 2015: Alexandre 64 

relatou sobre as 30 bolsas que o PP obteve através do projeto criado pelas professoras Gleisy, 65 

Rosângela e as bibliotecárias Dirce, Andréa e Lúcia, e que o prazo para encerramento dessas 66 

bolsas era ao final de julho do presente ano. Relatou ainda que o PP conseguiu através do PIBE 67 

apenas 15 bolsas para serem utilizadas após esse prazo, mas que seria preciso estabelecer critérios 68 

para selecionar quais revistas receberiam esse benefício. Comentou ainda, da importância de 69 

manter, pelo menos, os seis bolsistas para os periódicos do PP que estão indexados no SciELO, 70 

devido às exigências do XML. Todos os presentes concordaram. A seguir, a professora Cristina 71 

sugeriu que enviássemos comunicações a todos os editores para que manifestassem interesse na 72 

permanência dos bolsistas. Com a definição do quantitativo de bolsas, a seleção ocorreria a partir 73 

da análise do periódico em que cada um atua. Seriam utilizadas as recomendações (critérios) de 74 

qualidade para periódicos, que estão descritos nas diretrizes do Portal, pois seria um método 75 

objetivo para realizar essa seleção. Todos os presentes concordaram. 4) Adesão ao serviço 76 

Crosscheck/iThenticate: Sigrid e José Paulo explicaram que  há a intenção de adquirir o 77 

software identificador de plágio CrossCheck, ofertado pela CrossRef. Um detalhado projeto de 78 

assinatura do serviço foi apresentado a todos. O CrossCheck cobra por cada artigo avaliado, mais 79 

um acréscimo de 20% na anuidade da CrossRef (que a UFSC assina, pois é a empresa que emite 80 

o código DOI). Em 2015, a assinatura da CrossRef foi de R$ 522,00. Mantendo-se nesse valor, 81 

com a aquisição do CrossCheck, o valor total da assinatura seria de R$ 626,00. Tendo em vista 82 

que são publicados por ano no PP em torno de 900 artigos, o valor de cada artigo custaria $ 0,75 83 

(dólares). Como se paga pela análise de cada artigo, recomendar-se-ia que somente os artigos 84 

aceitos para publicação sejam analisados pelo CrossCheck. Sigrid explica que neste ano houve 85 



 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 

ÓRGÃOS DELIBERATIVOS CENTRAIS 
CAMPUS UNIVERSITÁRIO - TRINDADE CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE (048) 3721-9522- FAX (048) 3721-9661 

E-mail: conselhos@reitoria.ufsc.br 

 3 

um grande corte de gastos, e ela sugere que a assinatura da ABEC seja cancelada ou reduzida 86 

para que possamos pagar o CrossCheck. Atualmente, a assinatura da ABEC é de R$ 6.450,00 e 87 

engloba todos os 43 periódicos do PP. Caso se opte por manter o vínculo com a ABEC,  o que se 88 

poderia fazer é alterar o perfil dessa assinatura, para somente dois ou três periódicos. Os 89 

presentes concordaram que na próxima reunião do CCD haverá uma definição sobre a compra do 90 

CrossCheck. 5) Início dos trabalhos com a Rede Cariniana: Sigrid apresentou brevemente a 91 

Rede Cariniana, comentando a respeito do seu funcionamento e mais algumas questões que 92 

necessitam ser definidas para o seu pleno funcionamento dentro da UFSC. Comentou, também, 93 

que seria necessário estabelecer com a SETIC como seria implantado esse processo na 94 

universidade. José Paulo também citou um evento em Brasília que tratará da rede Cariniana, e 95 

que seria de interesse da instituição enviar para o evento um funcionário que estivesse disposto a 96 

trabalhar com esse tema. Ficou estabelecido então que a diretoria da BU discutiria esse sistema 97 

mais a fundo com a SETIC em outra reunião. 6) Periódico Política & Sociedade: Alexandre 98 

comentou a respeito da identidade visual do PP, da necessidade da padronização das revistas, e 99 

sobre o fato do periódico Política & Sociedade não atender esse padrão. Citou ainda que 100 

ocorreram tentativas no passado de entrar em contato com o editor-chefe da revista para que este 101 

realizasse as alterações de modo a se encaixar no template do portal, mas que não foi obtido 102 

retorno de parte do editor. Todos concordaram que se deve dar um prazo para que sua equipe 103 

adote o formato padrão do PP, e após esse prazo o periódico sairá do ar, voltando somente após 104 

cumprir as recomendações. Gustavo comentou que todos os sites da UFSC mudarão seu template 105 

com vistas a se adequar ao modelo oficial do Governo Federal, divulgado por uma normativa 106 

recente da SECOM que estabelece certas características de páginas virtuais que devem ser 107 

seguidas. José Paulo sugere então que o PP aguarde a universidade adaptar-se a essas normativas 108 

para então criar mudanças nos designs das revistas. Assim, futuramente, todo o PP sofrerá 109 

alterações de design com vistas e se harmonizar com o padrão de Governo. Ademais, Alexandre 110 

relatou que o Editor Atílio, da revista Fórum Linguístico, manifestou o interesse de alterar o 111 

layout da revista. Este editor foi orientado a respeitar a identidade visual do Portal 112 

(padronização). Com a ajuda de um designer, Atílio irá propor um novo layout para as revistas e 113 

também para a página inicial do Portal.  7) Avaliação dos periódicos do PP em 2015: Alexandre 114 

comentou que a última avaliação dos periódicos do PP ocorreu há três anos, e que em 2015 as 115 

publicações que não alcançaram o qualis B2, conforme diretrizes do PP, e não atendendo aos 116 

critérios estabelecidos por este documento, migrariam para o Laboratório de Periódicos. A 117 

professora Rosângela comunicou por e-mail que não poderia vir à reunião, mas fez algumas 118 

considerações sobre a avaliação dos periódicos do PP. Argumenta que: “em função da mudança 119 

no período de avaliação dos programas de pós-graduação pela CAPES, as reuniões para definição 120 

dos qualis dos periódicos iniciaram apenas agora e os resultados devem ser divulgados somente 121 

em 2016, dependendo da área. Como a avaliação dos periódicos do Portal está atrelada ao estrato 122 

qualis, se poderia pensar em adiar a avaliação para depois da divulgação dos estratos qualis. Uma 123 

sugestão para ser apreciada pelo conselho”. Após algum debate, optou-se por esperar uma 124 

próxima reunião do conselho em que a professora Rosângela esteja presente, para que todos 125 

compreendam melhor os prós e contras do adiamento da avaliação. Ato contínuo, Sigrid deu por 126 

encerrada a reunião, da qual, para constar, nós, Gabriel Araldi Walter e José Paulo Speck Pereira, 127 

lavramos a presente ata, que se aprovada na próxima reunião, será assinada. Florianópolis, 25 de 128 

junho de 2015. 129 


