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INTRODUÇÃO 

 O Portal de Periódicos da Universidade Federal de Pelotas (UFPel)  

tem como objetivo reunir toda a produção científica da instituição em um 

único ambiente de acesso livre e gratuito, tendo como base as iniciativas 

nacionais – do Instituto Brasileiro de Ciência e Tecnologia (IBICT)– e 

internacionais –do Directory of Open Access Journals e o Public Knowledge 

Project.  

 O trabalho a seguir tem como objetivo descrever a importância da 

institucionalização do Portal de Periódicos para a UFPel com base na 

vivência e na experiência de uma bolsista de iniciação ao trabalho. 

INSTITUCIONALIZAÇÃO DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFPEL 

 Percebendo-se as mudanças vivenciadas pela comunidade científica 

relacionadas ao processo de transformação que os meios de divulgação dos 

periódicos científicos vêm apresentando, caracterizadas, sobretudo, pela 

transição de uma comunicação científica impressa para uma comunicação 

científica eletrônica, surge uma preocupação com a aceitação desse novo 

contexto devido à volatilidade das informações no meio online (OLIVEIRA; 

NORONHA, 2005). 

 Diante dessa preocupação, acredita-se que a institucionalização dos 

portais de periódicos é imprescindível para a padronização, a 

acessibilidade, a visibilidade e a qualidade referentes ao coletivo dos 

periódicos. Com isso, para instituir o Portal de Periódicos da Universidade 

Federal de Pelotas, o Núcleo de Bibliotecas elaborou um projeto no ano de 

2013 tendo como principais diretrizes a criação de um Núcleo de Apoio aos 

Periódicos (NAP), para assegurar a política de acesso aberto e a qualidade 

dos periódicos. 

 Em 2015 o Portal foi instituído por meio Resolução nº 14 de 2015 do 

Conselho Coordenador do Ensino, da Pesquisa e da Extensão, sob 

coordenação do Programa de Apoio aos Periódicos condicionado pelo 

Sistema de Bibliotecas UFPel e pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e Pós-

Graduação, de Graduação e de Extensão e Cultura.  

 A seguir foi criado o NAP, com objetivo de viabilizar o cumprimento 

dessa resolução, assegurar a política de acesso aberto dos periódicos, 

realizar a padronização estrutural, a avaliação do projeto editorial e a 

fiscalização para permanência dos periódicos. 

 A padronização estrutural da plataforma digital constitui um modo de 

oficializar a construção de um ambiente que possibilite a editoração e 

publicação eletrônica de revistas das diversas áreas de conhecimento. Por 

consequência, viabiliza ao NAP desenvolver um projeto editorial a ser 

seguido pelos periódicos que pretendem ser hospedados no portal.  

 

 

 

 

 

METODOLOGIA 

  A metodologia utilizada consiste num relato de experiência de uma 

bolsista de iniciação ao trabalho do Núcleo de Apoio aos Periódicos (NAP) 

da UFPel, com base nas experiências e vivências no período de junho de 

2017 até o momento.  

 Este relato experiência tem como base a convivência de uma bolsista 

com os editores gerentes dos periódicos hospedados no Portal de 

Periódicos, uma de suas funções foi prestar o treinamento de como 

funciona a plataforma SEER(Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas), 

a solicitação do International Standard Serial Number (ISSN)e a aquisição 

Digital Object Identifier (DOI). 

RESULTADOS E DISCUSSÃO 

 Com a institucionalização do Portal de Periódicos da Universidade 

Federal de Pelotas obtemos resultados como a padronização de trinta e 

quatro periódicos online em anais, cadernos e revistas, os quais adotaram a 

política de acesso aberto. Por meio do Núcleo de Apoio aos Periódicos é 

realizado o treinamento com editores gerentes de como funciona a 

plataforma SEER e o acompanhamento desses periódicos com a verificação 

regular do cumprimento das normas e a padronização estabelecidas pelo 

portal, da periodicidade dos anais, cadernos e revistas e da posse do 

International Standard Serial Number (ISSN). 

 Tendo em vista que uma das missões desse núcleo é propor e 

viabilizar a qualificação dos periódicos hospedados no portal de que trata 

esse trabalho, o núcleo custeia a aquisição do Digital Object Identifier( DOI) 

e auxilia no processo de indexação, pois preza pela segurança e veracidade 

das publicações. 

CONCLUSÃO 

 Por fim, concluímos que institucionalização Portal de Periódicos 

UFPel apresenta importância expressiva para a comunidade científica e 

acadêmica da instituição ao colaborar para a transição da divulgação das 

produções científicas do meio impresso para o meio eletrônico de forma 

livre e gratuita e com isso é capaz de proporcionar maior igualdade e 

equidade de acesso. Deve-se também destacar que com a 

institucionalização do Portal de Periódicos se conferiu  maior visibilidade e 

confiabilidade ao Portal, uma vez que garante autenticidade e proteção das 

publicações hospedadas. 
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