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ATA N.° 13 DA REUNIÃO DO CONSELHO CONSULTIVO DELIBERATIVO  

DO PORTAL DE PERIÓDICOS UFSC 

 

Ata da Reunião do Conselho Consultivo Deliberativo 

do Portal de Periódicos UFSC, realizada no dia 13 de 

outubro de 2016, às 13 horas e 30 minutos, na sala de 

reuniões da direção da Biblioteca Universitária (BU). 

 

Aos treze dias do mês de outubro do ano de dois mil e dezesseis, às treze horas e trinta minutos, 1 

na sala de reuniões da direção da Biblioteca Universitária (BU) da Universidade Federal de Santa 2 

Catarina (UFSC), reuniram-se os integrantes do Conselho Consultivo Deliberativo (CCD) do 3 

Portal de Periódicos UFSC, convidados por meio de mensagem de correio eletrônico. A reunião 4 

contou com a presença da bibliotecária Roberta Moraes de Bem, diretora da BU/UFSC e 5 

presidente do CCD, da bibliotecária Juliana Aparecida Gulka, chefe do Portal de Periódicos 6 

UFSC, do diretor da Divisão de Assistência ao Usuário, José Paulo Speck Pereira, e dos(das) 7 

Senhores(as) Conselheiros(as): a bibliotecária Lúcia da Silveira, integrante do Portal de 8 

Periódicos UFSC, o coordenador do Laboratório de Periódicos Científicos UFSC, Enrique 9 

Muriel-Torrado, a representante do Departamento de Ciência da Informação (CIN), Rosângela 10 

Schwarz Rodrigues, o representante dos editores, Atílio Butturi Júnior, a representante da Editora 11 

da UFSC, Gleisy Regina Bories Fachin, o coordenador da Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Sérgio 12 

Fernando Torres de Freitas, o assistente em administração Luiz Roberto Schifini e o auxiliar em 13 

administração Gabriel Araldi Walter. Sob a Presidência da primeira, conforme horário 14 

estabelecido, foi aberta a reunião. Antes de proceder à pauta, Roberta apresentou o Portal e 15 

repassou informes dos procedimentos do CCD aos novos integrantes, citando o regimento do 16 

Portal e do Conselho. Em seguida, Juliana procedeu ao primeiro item da pauta: informes gerais – 17 

Juliana iniciou explicando que o Portal foi institucionalizado recentemente como um setor 18 

próprio, que o Setor de Periódicos foi extinto e que ambos antes formavam um setor híbrido. Em 19 

seguida, citou as participações em eventos de alguns integrantes da equipe do Portal em datas 20 

posteriores à reunião, explicando sobre a importância desses eventos e da representação do Portal 21 

nestes. Por fim, citou o ranking de Portais de Periódicos, no qual o Portal de Periódicos UFSC se 22 

encontra na trigésima sétima posição mundial, subindo dezessete posições em relação ao ano 23 

passado, sendo o segundo colocado no Brasil. A seguir, Rosângela repassou alguns informes de 24 

eventos relacionados à editoração científica que ocorreriam. Prosseguiu-se ao segundo item da 25 

pauta: aprovação da ata anterior – Juliana levantou a questão de que a ata da reunião anterior 26 

ainda não tinha sido aprovada. Como ocorreram mudanças na configuração do Conselho, de 27 

maneira que os membros presentes nesta reunião não compareceram àquela reunião, Juliana 28 

questionou como proceder a respeito da aprovação da ata. Gleisy sugeriu que a ata fosse enviada 29 

aos Conselheiros(as) atuais para que tomassem conhecimento das informações e possivelmente a 30 

discutissem em uma próxima reunião, e que também a ata fosse enviada aos antigos 31 

Conselheiros(as) para colher suas assinaturas. Procedeu-se ao terceiro item da pauta: integração 32 



 

 

 

 

 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA 
BIBLIOTECA UNIVERSITÁRIA 

CAMPUS UNIVERSITÁRIO JOÃO DAVID FERREIRA LIMA - TRINDADE 
CEP: 88040-900 - FLORIANÓPOLIS - SC 

TELEFONE: (48) 3721-4895  
E-MAIL: diretor.bu@contato.ufsc.br 

 

 2 

do servidor OJS/SEER – Juliana informou que, em reunião realizada entre a Superintendência 33 

de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação (SeTIC), o Laboratório, o 34 

Portal e a direção da BU, foi decidido que haveria uma integração no sistema utilizado pelo 35 

Portal e Laboratório. Juliana explicou que essa necessidade foi levantada pela SeTIC devido às 36 

dificuldades na gestão dos servidores do sistema, e que a união permitirá mais agilidade em 37 

questões como atualização de sistema e resolução de problemas, enquanto não haverá mudanças 38 

na maneira como os portais trabalham. Além disso, será criada uma página para o Portal e para o 39 

Laboratório, com interface renovada para adotar os padrões exigidos pelo governo federal. Gleisy 40 

adicionou que essa junção também facilitará a migração de revistas entre o Portal e o Laboratório, 41 

a qual se tornará muito mais simplificada e ágil. Atílio questionou a mudança visual das revistas 42 

do Portal, informando que acredita ser importante um redesign das páginas para torná-las mais 43 

atraentes visualmente. Juliana explicou que seria melhor esperar, pois o sistema OJS/SEER 44 

possui uma nova versão que, ao ser instalada, mudará drasticamente muitos aspectos das revistas, 45 

e portanto um redesign no momento seria trabalho desperdiçado. A seguir, Juliana apresentou o 46 

quarto item da pauta: formalização do encerramento do periódico “Scientia Traductionis” – 47 

Juliana explicou que um periódico do Laboratório, “InTraduções”, optou por encerrar as suas 48 

publicações e ser integrado ao periódico “Cadernos de Tradução”, do Portal. Seguindo isso, o 49 

periódico “Scientia Traductionis”, também com a mesma temática, optou por proceder da mesma 50 

maneira. Juliana relatou que o editor principal da revista “Scientia Traductionis” enviou uma 51 

carta ao Portal, na qual explicou sobre a decisão de encerramento do periódico e requisitou que 52 

ele permanecesse no Portal como histórico da revista. Com isso, procedeu-se ao quinto item da 53 

pauta: avaliação dos periódicos – Juliana informou que a equipe do Portal está finalizando um 54 

instrumento de avaliação de periódicos com diversos critérios específicos e gerais para realizar a 55 

avaliação das revistas do Portal, que essa avaliação se iniciará em 2017 e que todos os periódicos 56 

do Portal passarão pela avaliação. Juliana explicou que, apesar de o Qualis ser utilizado como 57 

uma das bases para a avaliação, esta também contará com um parecer dos integrantes da equipe 58 

do Portal a respeito de suas características, de maneira a complementar a informação do Qualis. 59 

Gleisy reiterou a importância dessa avaliação e da migração de revistas com qualidade inferior 60 

para o Laboratório, pois algumas revistas que buscam ingressar no Portal e no Laboratório têm 61 

apontado a permanência de periódicos com Qualis abaixo do nível estabelecido no Portal. Juliana 62 

confirmou que a avaliação de fato tratará desse problema, mas comentou que nem sempre o 63 

Qualis mais recente é uma ferramenta objetiva de qualidade, visto que pode estar desatualizado e 64 

a revista pode atender a critérios que não atendia anteriormente. Assim, prosseguiu-se ao sexto 65 

item da pauta: pareceres acerca de pedidos de inclusão de periódicos – O primeiro parecer 66 

apresentado foi o da revista “Journal of Lean Systems”. Enrique leu o parecer completo do 67 

Laboratório, no qual consta que a revista foi submetida ao Conselho para aprovação e que foi 68 

rejeitada. Com a ressubmissão do pedido, foi feito um parecer cuja decisão permanecia como 69 

“rejeitar o ingresso da revista no Laboratório e sugestão de fusão com uma das outras duas 70 

revistas da UFSC que abordam temáticas semelhantes”, explicando que os outros periódicos são 71 

mais estabelecidos e longevos na universidade, e a criação e a manutenção de outro periódico 72 

dividiriam publicações e autores entre as revistas, enfraquecendo-as. Com isso, o Conselho 73 

concordou, unanimemente, que o pedido de inclusão da revista seria indeferido. Gleisy sugeriu, 74 

por fim, que o Portal e o Laboratório poderiam agendar uma reunião com a revista “Journal of 75 

Lean Systems” e as demais revistas relacionadas para discutir e incentivar a fusão proposta. O 76 
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segundo parecer foi do pedido de ingresso no Laboratório da revista “Ciências Sociais e 77 

Educação”, da pós-graduação em sociologia política da UFSC. Enrique leu o parecer e citou que 78 

a revista apresentava o foco e o escopo com demasiada similaridade aos da revista “Em Tese”, 79 

que está atualmente no Portal, além de pertencer ao mesmo programa de pós-graduação. Gleisy 80 

reiterou a ideia de que, em sugestões de fusão com outros periódicos, seja organizada uma 81 

reunião com os editores, propondo uma reunião para o caso da revista “Ciências Sociais e 82 

Educação”. Com isso, o Conselho concordou, unanimemente, que o pedido de inclusão da revista 83 

no Laboratório deveria ser indeferido. Por fim, Enrique leu o parecer do pedido de inclusão no 84 

Laboratório da revista “Gestão Social e Administração Pública”, do programa de pós-graduação 85 

da UFSC. Como as demais revistas analisadas, a revista aborda temáticas que poderiam ser 86 

tratadas por outros periódicos do mesmo departamento, que são mais estabelecidos e antigos. 87 

Inicialmente, a sugestão do parecer foi aceitar a revista, tendo em vista as diferenças observadas 88 

de foco e escopo do projeto em relação às revistas de administração existentes na universidade. 89 

Entretanto, o Conselho, após uma discussão acerca dos demais pareceres e da sobressalência de 90 

conteúdos, sugeriu novamente a união de esforços por parte dos professores para a melhoria dos 91 

periódicos já existentes, ao invés de alimentar a segregação de revistas com conteúdos 92 

semelhantes, as quais poderiam ser unificadas em um único periódico. Assim, o Conselho 93 

concordou, unanimemente, que o pedido deveria ser indeferido devido às justificativas 94 

apresentadas, e, da mesma maneira, sugeriu uma reunião entre os professores, seguindo a ideia 95 

das propostas discutidas. Ato contínuo, a Presidência deu por encerrada a reunião, da qual, para 96 

constar, eu, Gabriel Araldi Walter, lavrei a presente ata que, se aprovada, será assinada pela 97 

Presidência e demais Conselheiros(as). Florianópolis, 21 de outubro de 2016. 98 


