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ATA N.° 14 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 29 de 

março de 2018, às 13 horas e 30 minutos, na sala de 

reuniões da direção da Biblioteca Universitária (BU). 

 

Aos vinte e nove dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às treze horas e trinta 1 

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

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

(CCD) do Portal de Periódicos UFSC, convidados por meio de mensagem de correio eletrônico. 4 

A reunião contou com a presença dos(as) Senhores(as) Conselheiros(as):  representantes da 5 

Biblioteca Universitária, a bibliotecária Roberta Moraes de Bem, diretora da BU/UFSC e 6 

presidente do CCD, da bibliotecária Lúcia da Silveira, coordenadora do Portal de Periódicos 7 

UFSC, o bibliotecário José Paulo Speck Pereira, os bibliotecários Alexandre Pedro de Oliveira e 8 

Juliana Aparecida Gulka, integrantes do Portal de Periódicos UFSC, os professores Fábio Peres 9 

Gonçalves e Ana Lídia Brizola, representantes dos editores do Portal, o coordenador do 10 

Laboratório de Periódicos Científicos UFSC, Enrique Muriel-Torrado, a representante do 11 

Departamento de Ciência da Informação (CIN), Rosângela Schwarz Rodrigues, a representante 12 

da Editora da UFSC, Gleisy Regina Bories Fachin, o analista de sistemas e representante da 13 

Superintendência de Governança Eletrônica e Tecnologia da Informação e Comunicação 14 

(SETIC), Gustavo Alexssandro Tonini, a representante da área do conhecimento Ciências Exatas 15 

e da Terra, professora Lizandra Garcia Lupi Vergara,  e a professora Maria Terezinha da Silva, 16 

representante da área Ciências Humanas, e o assistente em administração Luiz Roberto Schifini. 17 

Sob a Presidência da primeira, conforme horário estabelecido, foi aberta a reunião. 18 

Primeiramente, Lúcia repassou aos conselheiros que estiveram presentes nas reuniões anteriores, 19 

as atas das reuniões 13 e 12 para que conferissem e assinassem o de acordo. Em seguida, após 20 

uma breve apresentação de cada um dos presentes, passou-se para o próximo item da pauta: 21 

Parecer e decisão a respeito da revista Em Debate. Lúcia fez uma breve introdução sobre o 22 

periódico, e leu o parecer elaborado pelo Portal, demonstrando que a revista estava em desacordo 23 

com as exigências do Portal em relação a periodicidade e qualidade, destacando o grande atraso 24 

da revista nas publicações. Foi levantada a hipótese de enviar a revista ao Laboratório de 25 

Periódicos, porém, devido a situação atual da revista, e verificadas as diretrizes do Portal de 26 

Periódicos, que ressaltam o cumprimento da periodicidade e o comprometimento dos editores, o 27 

conselho compreendeu que a revista deveria ser descontinuada, permanecendo apenas o histórico 28 

no Portal e, caso os editores tenham interesse, o conselho recomendou a união de esforços com as 29 

revistas com cobertura temática e áreas afins no Portal. Seguiu-se para o próximo item: Parecer e 30 

decisão a respeito do periódico Fragmentos. Lúcia novamente introduziu a revista e leu o 31 

parecer do Portal, relatando a situação da revista, que apresentava problemas na comunicação 32 
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com o portal e periodicidade com atraso considerável. Visto que a situação da revista é 33 

semelhante à anterior, o conselho optou pela mesma recomendação de descontinuar a revista. 34 

Com isso, procedeu-se ao item seguinte: Parecer e decisão a respeito do Periódico Cadernos 35 

de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas. Lúcia leu o parecer do Portal a respeito da 36 

revista, onde constava que além do atraso na periodicidade do periódico, os editores não deram 37 

retorno às tentativas de comunicação provenientes tanto do Portal quanto dos autores. Informou 38 

ainda que o Portal estava recebendo um grande fluxo de e-mails a respeito de submissão e 39 

remoção de artigos da revista. Verificada novamente a situação semelhante aos outros dois 40 

periódicos analisados nesta reunião, a decisão do Conselho foi que o Portal fechasse as 41 

submissões da revista e a descontinuidade da sua publicação. Dada sequência à pauta, o item: 42 

Solicitação de hospedagem da revista Texto & Contexto de Enfermagem. Lúcia leu o parecer 43 

elaborado pelo Portal, que analisava se a revista atendia aos requisitos para ingresso e 44 

permanência no Portal, bem como a qualidade da revista no que se refere a Qualis, indexação, 45 

política editorial e outros itens. Após a análise do parecer, o conselho aprovou o ingresso da 46 

revista diretamente no Portal de Periódicos, desde que apresentasse as cartas de compromisso 47 

indicadas nas diretrizes do Portal. Seguiu-se para o próximo assunto: Situação do periódico 48 

Saúde e Transformação Social. Luiz informou que a revista conseguiu atingir estrato B1 na área 49 

interdisciplinar, e que poderia estar apta a ser migrada para o Portal. No entanto, Luiz comentou 50 

que tentou entrar em contato diversas vezes com a revista desde o começo do ano, mas não 51 

obteve resposta, e além disso, o periódico está com uma edição atrasada. Sendo assim, Luiz 52 

sugeriu que a migração da revista fosse adiada até que a revista se comunicasse com o 53 

Laboratório. Findo essa discussão, continuou-se para a próxima: Situação da revista Entrever. 54 

Luiz leu o parecer a respeito do periódico, onde constava que devido à falta de atendimento as 55 

diretrizes do Laboratório de Periódicos e dificuldade de comunicação com os editores da revista 56 

entre outros problemas, pediu orientação aos Conselheiros. Frente a essa situação, o Conselho 57 

deliberou que a revista deveria ser descontinuada. Por fim, Lúcia introduziu o último item da 58 

pauta: DOI em periódicos que retornarem ao laboratório. Lúcia levantou o questionamento a 59 

respeito da situação do DOI, nos casos de revistas que recebiam o DOI no Portal e, 60 

posteriormente, são enviadas ao Laboratório, que não possui esse serviço. O conselho deliberou 61 

que as revistas que forem para o Laboratório não receberão DOI, apenas as que estiverem no 62 

Portal em si. Além disso, os conselheiros concordaram que a gestão do uso de DOI deveria ser 63 

repassada à BU, visto que a Biblioteca é a detentora do prefixo, e assim, deliberaria sobre a sua 64 

utilização, tanto para periódicos quanto para outros itens cabíveis. Por fim, após essa 65 

reestruturação da administração do DOI, o conselho recomenda nova discussão sobre as diretrizes 66 

do DOI do Portal, em nova reunião, com a subsequente alteração do documento. Ato contínuo, a 67 

Presidência deu por encerrada a reunião, da qual, para constar, eu, Lúcia da Silveira, lavrei a 68 

presente ata que, se aprovada, será assinada pela Presidência e demais Conselheiros (as) presentes 69 

na reunião. Florianópolis, 29 de março de 2018. 70 


