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1

APRESENTAÇÃO
O Portal de Periódicos UFSC é uma iniciativa institucional e possui como

objetivo promover o acesso, a visibilidade e a segurança dos periódicos
científicos da Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC), bem como o
suporte a suas equipes editoriais. O Portal conta com a presença de 45
periódicos científicos, sendo 37 correntes e 8 como histórico institucional. Para
a editoração eletrônica, utiliza o Open Journal Systems (OJS).
Em 2016, o Portal foi institucionalizado como um serviço da Biblioteca
Universitária (BU) pelo Conselho Universitário e, no mesmo ano, incluído no
novo regimento interno e no organograma da BU. Atualmente, o Portal de
Periódicos UFSC está vinculado à Coordenação de Tecnologia, Conteúdos
Digitais e Inovação (TECDI) da BU e oferece os seguintes serviços:

a) hospedagem de periódicos científicos e assessoria na migração de
dados;
b) orientações sobre questões de ética editorial e de publicação;
c) formação continuada de equipes editoriais;
d) assessoria quanto ao processo de indexação em bases de dados
nacionais e internacionais;
e) assessoria nos critérios de qualidade e sustentabilidade necessários
ao periódico;
f)

assessoria no fomento da publicação;

g) auxílio nas questões sobre processo editorial e utilização do OJS;
h) revisão estrutural: conferência técnica de novas edições;
i)

atribuição do Digital Object Identifier (DOI);

j)

divulgação dos periódicos científicos hospedados no Portal;

k) realização de parcerias e prestação de consultorias com instituições
congêneres.

O presente relatório esmiúça as principais ações realizadas no decorrer
de 2021, ano em que o Portal de Periódicos UFSC comemorou seu 13º
aniversário. Neste ano, a UFSC continuou atuando em diversas frentes de
forma remota devido à pandemia de COVID-19. Portanto, as atividades do
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Portal continuaram a ser realizadas por atendimento online via Portal de
Atendimento Institucional e videochamadas.
Este

relatório

apresenta

ainda

dados quantitativos de

acesso,

downloads, edições e artigos publicados pelos periódicos que hospeda.
Apresenta e registra a atuação da equipe em cursos, palestras e eventos,
como ministrante e participante, na busca pelo aperfeiçoamento contínuo, e as
publicações científicas feitas durante o ano. Por fim, discorre sobre as
necessidades observadas visando a contínua melhoria dos serviços prestados.

2 AÇÕES
Além das atividades rotineiras realizadas pela equipe no cumprimento
dos serviços do Portal, algumas ações se destacaram no ano de 2021, as
quais são apresentadas a seguir:

1) Ajustes e correção de bugs do OJS versão 3. Realizada pelo analista
de sistemas da SeTIC, Gustavo Tonini com acompanhamento da
equipe do Portal. Em dezembro o Portal passou a contar também
com o apoio da analista Melise Peruchini;
2) Resolução de problemas, correção de erros e personalizações
individuais a pedido de cada revista. As personalizações incluem
ajustes no fluxo editorial, interface da revista e configurações de
páginas;
3) Atribuição de 1.491 DOIs e conferência dos metadados de novos
artigos;
4) Apoio na organização das pautas e reuniões do Conselho Consultivo
e Deliberativo (CCD) do Portal de Periódicos. Neste ano retomou-se
a revisão das diretrizes e regimento do Portal de Periódicos, que
trouxe a necessidade de elaboração de levantamentos e relatórios
quanto às revistas UFSC para análise do Conselho. A revisão
seguirá como atividade prioritária em 2022;
5) Organização e realização do I Fórum de Editores Científicos UFSC e
Udesc em conjunto com o Portal de Periódicos Udesc. O evento foi
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transmitido no canal do Youtube da UDESC, onde segue gravado, e
contou com público de 66 ouvintes inscritos. Foram ministradas as
palestras “Fatores de qualidade de um periódico científico”, pela Dra.
Carla

Cristina

Vieira

de

Oliveira

(UFMG)1,

e

“Novos modelos e métricas para avaliação de publicações”, pelo Dr.
João de Melo Maricato (UnB)2;
6) Início da parceria entre o Portal de Periódicos UFSC e a editora da
UFSC (EdUFSC) para auxílio na atribuição de DOIs aos livros digitais
da Editora.

3 ESTATÍSTICAS
Esta seção apresenta as estatísticas de atendimento do Portal e os
dados de visibilidade dos periódicos.

3.1 Estatística de atendimento e serviços internos
Em 2021, a equipe do Portal de Periódicos UFSC realizou atendimentos
digitais (via sistema de chamados, e-mail e videoconferência), em virtude da
pandemia de COVID-19.
Quadro 1 – Número de atendimentos em 2021
Portal de Periódicos UFSC

Atendimento via sistema de chamados*

2021

934

Fonte: Dados obtidos por meio do sistema de chamados. Não foram computados os atendimentos
realizados por videoconferência.
Nota:
* O sistema contabiliza os chamados como um único atendimento, não contando a troca de mensagens
dentro do sistema. Há chamados, por exemplo, que atingem a marca de dezenas de mensagens
trocadas com o editor e ficam agrupadas sob um único atendimento no sistema.

O serviço mais requerido durante o ano foi a solicitação de atribuição de
DOI e, consequentemente, a revisão de novas edições3. Os metadados de 91
edições publicadas pelos periódicos foram revisados tecnicamente pela equipe
do Portal, ou seja, foram 1.849 artigos que tiveram os campos de título,
resumo, palavras-chave e informações referentes à autoria conferidos. Essas
1

Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=HzhgFVX8Sdw&t=2s
Disponível em: https://www.youtube.com/watch?v=VYbOGfn211Q&t=19s
3 Mais sobre esse serviço pode ser conferido em: http://reviu.febab.org.br/index.php/reviu/article/view/11
2
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edições também foram checadas quanto a seus dados de volume, número,
tamanho de capa, disponibilização de arquivos em PDF/A e se os artigos que
serão publicados tramitaram via OJS, sobretudo durante a avaliação por pares.
Foram expedidos 1.491 DOIs durante o ano de 20214.
Outros serviços muito buscados foram referentes às dúvidas sobre fluxo
editorial, questões técnicas sobre o OJS, questões sobre política e ética
editorial e procedimentos para indexação em bases de dados (serviço
apresentado em mais detalhes na seção 4).

3.2 Estatística de atendimentos externos – consultorias
O Portal de Periódicos UFSC é considerado uma das referências em
desenvolvimento de serviços editoriais para periódicos e, por isso, atende
outras instituições para multiplicar suas boas práticas e, também, trocar
experiências.
Em 2021 foram atendidas as seguintes instituições, por e-mail, sistema
de chamados, ou videoconferência: Instituto Federal de Educação, Ciência e
Tecnologia do Rio Grande do Sul (IFRS) via Rede Tulipa, Pesquisa do
Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação da Universidade de
Brasília, Pesquisa do Programa de Pós-Graduação em Ciência da Informação
da UFSC.

3.3 Estatística individual dos periódicos
A tabela 2 apresenta os acessos às páginas de cada periódico, a
quantidade de edições e artigos publicados, os dados referentes a usuários e o
total de downloads.
Tabela 2 – Estatística do Portal de Periódicos UFSC – 2021
Periódico

Edições
publicadas

Artigos
publicados

Alexandria

2

41

Novos
usuários
cadastrados
304

Anuário de Literatura

1**

32

Biotemas
Boletim de Pesquisa
NELIC
Caderno Brasileiro de
Ensino de Física

4

4

Total de
usuários

Acessos

Total de
downloads

2.583

151.637

93.996

138

2.401

66.977

74.578

24

152

4.721

171.809

119.474

0

0

30

570

14.906

19.252

3

66

253

5.588

431.766

164.356

O quantitativo de DOIs atribuídos é inferior ao de artigos revisados, porque alguns periódicos
depositam os identificadores via SciELO.
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Periódico
Cadernos de
Pesquisa
Interdisciplinar em
Ciências Humanas*
Cadernos de
Tradução
Em Debate*
Em Tese***
Encontros Bibli:
Revista Eletrônica de
Biblioteconomia e
Ciência da Informação
Esboços – Revista do
Programa de PósGraduação em
História da UFSC
Estudos em
Jornalismo e Mídia
ethic@ - An
International Journal
of Moral Philosophy
Extensio: Revista
Eletrônica de
Extensão
Fórum Linguístico
Fragmentos: Revista
de Língua e Literatura
Estrangeira*
Geosul
Ilha do Desterro - A
Journal of English
Linguage, Literatures
in English and Cultural
Studies
Ilha Revista de
Antropologia
INSULA Revista de
Botânica*
Motrivivência
Revista Mundos do
Trabalho
Outra Travessia
Perspectiva
Política & Sociedade
Ponto de Vista:
Revista de Educação
e Processos
Inclusivos*
Principia: An
International Journal
of Epistemology
Revemat: Revista
Eletrônica de
Educação Matemárica
Revista Brasileira de
Cineantropometria e
Desempenho Humano
Revista
Contemporânea de
Contabilidade
Revista de Ciências
da Administração

Edições
publicadas

Artigos
publicados

Novos
usuários
cadastrados

Total de
usuários

Acessos

Total de
downloads

-

-

0

1.875

35.779

38.664

5

119

190

3.359

175.987

71.853

-

-

36

739

21.142

28.476

2

44

174

1.551

112.870

77.788

2

50

267

3.540

242.760

153.456

3

66

470

2.847

128.092

80.676

2

19

162

2.007

98.589

74.363

2

45

131

1.152

73.501

52.369

3

68

172

2.277

102.533

113.109

4

87

298

2.362

115.219

44.099

-

-

30

650

15.358

24.235

3

68

198

2.518

169.411

80.224

3

91

202

3.283

115.880

54.904

3

31

196

1.650

88.714

73.940

-

-

7

338

14.193

38.218

1**

96

215

5.155

420.939

190.958

1**

31

95

3.240

102.463

22.615

1

30

26

1.027

40.818

15.708

4**

90

292

4.864

309.679

182.725

1

34

238

2.659

146.295

118.106

-

-

39

542

-

32.019

3

34

167

1.877

44.767

30.975

1**

59

181

2.477

146.081

47.431

1**

42

68

6.304

114.215

126.168

4

41

257

3.508

156.118

100.390

3

41

-

-

177.304

112.980

Relatório
Relatório
Anual
Anual
– Gestão
– Gestão
2019
2021|| 8

Periódico
Revista de Ciências
Humanas
Revista Estudos
Feministas
Revista Gestão
Universitária da
América Latina GUAL
Revista Internacional
Interdisciplinar
INTERthesis
Revista Psicologia:
Organizações e
Trabalho*
Revista Katálysis
Scientia Traductions*
Sequência: Estudos
Jurídicos e Políticos
Texto Digital
Texto & Contexto
Enfermagem
Textos de Economia

Edições
publicadas

Artigos
publicados

Novos
usuários
cadastrados

Total de
usuários

Acessos

Total de
downloads

0

0

170

5.587

125.293

115.620

3

129

1.011

8.819

456.534

89.090

3

36

154

2.155

94.558

42.078

1**

20

118

4.362

224.127

53.021

-

-

-

1.075

50.609

28.507

3

60

434

4.864

207.824

146.896

-

-

0

456

20.062

32.836

2

33

182

2.724

151.463

89.360

2

23

104

924

52.292

40.318

1**

127

0

-

-

0

1

7

65

690

39.827

28.840

Travessia*
Working Papers em
Linguística
Zero-a-seis

-

-

12

66

-

0

2

24

78

1.345

56.803

22.581

4

85

231

3.475

331.378

168.077

Portal de Periódicos

91

1.849

7.547

113.131

5.942.086

3.315.329

Fonte: Dados obtidos por meio do Google Analytics no período de 01/01/2021 a 31/01/2021 e por meio do OJS.
Notas:
- O número total de usuários do Portal de Periódicos é inferior à soma do número de usuários de todos os periódicos, pois uma mesma
pessoa pode estar registrada em diversas revistas com um mesmo login.
* Periódicos descontinuados e hospedados no Portal apenas como histórico institucional.
** Periódicos que adotam a modalidade de publicação continuada.
*** Dados da revista Em Tese retificados em 05 de maio de 2021. Anteriormente constava 0 publicações.

3.4 Estatística geral do Portal de Periódicos UFSC
Conforme já apresentado na tabela 2, durante o ano de 2021 o Portal de
Periódicos UFSC obteve 5.942.086 acessos e 3.315.329 downloads. A base de
dados do Portal conta até o momento com 113.131 usuários cadastrados,
sendo que 7.547 foram usuários novos que se registraram no ano de 2021, e
33.482 documentos publicados no total, que contabilizam artigos, resenhas,
entrevistas, editoriais, entre outros, desde 1969.
De acordo com o Google Analytics, os períodos com maior visualização
de todas as revistas do Portal centralizaram-se entre os meses de março a
maio.
Em relação ao público que acessa as páginas do Portal, contabilizando
todos os periódicos, 81,9% dos visitantes são novos e 18,1% são visitantes que
retornaram às páginas. O público com maior concentração de uso do conteúdo
do Portal é masculino (66,4%), da faixa etária entre 18 a 34 anos.
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Em relação à procedência de acesso, os países com mais visualizações
são: Brasil, Estados Unidos, Portugal, Moçambique, Angola, Espanha e
Argentina.
Quanto aos tipos de dispositivos mais usados para acessar o Portal,
cerca de 74,84% dos acessos são provenientes de computadores e notebooks,
24,46% de celulares e apenas 0,70% de tablets. Em comparação com o ano
anterior, esses números se mantiveram estáveis. A partir da migração para a
versão 3 do OJS, que foi projetado para ter a navegação otimizada nos
diversos aparelhos, observa-se que não houve mudanças significativas na
maneira como os usuários navegam no sistema.

4 INDEXAÇÃO
O Portal oferece o serviço de assessoria para indexação em bases de
dados nacionais e internacionais, buscando sempre a melhoria da qualidade do
periódico por meio do acompanhamento e da implementação dos critérios
elencados pelas bases.
Para isso, a equipe do Portal estuda os critérios, realiza um diagnóstico
do periódico e se reúne com os editores para apresentar e orientar nas
melhorias necessárias, e, futuramente, solicitar a indexação nas bases. Em
alguns casos, a demanda pela indexação parte do próprio Portal, ao identificar
alguma oportunidade positiva para o periódico, e, em outros, o próprio editor do
periódico solicita a indexação diretamente à base, podendo esse procedimento
ser com ou sem a supervisão da equipe do Portal.
Quadro 1 - Procedimentos de indexação de periódicos – 2018-2021
Periódico

Base de dados

Status

Cadernos de Tradução
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de
Biblioteconomia e Ciência da Informação
Encontros Bibli: Revista Eletrônica de
Biblioteconomia e Ciência da Informação
Esboços: Histórias em Contextos Globais

Web of Science (ESCI)** Aceito
Web of Science (ESCI)** Aceito
SciELO

Aguardando resultado

EBSCO

Aguardando resultado

Esboços: Histórias em Contextos Globais

Web of Science

Aguardando resultado

Estudos de Jornalismo e Mídia

DOAJ

Aguardando resultado

Ilha Revista de Antropologia
Revemat: Revista Eletrônica de
Educação Matemática
Revista Internacional Interdisciplinar
INTERthesis
Revista Gestão Universitária na América
Latina – GUAL***
Revista Gestão Universitária da América
Latina – GUAL

DOAJ

Aguardando resultado

DOAJ

Aguardando resultado

CLASE

Aguardando resultado

Dialnet

Aguardando resultado

DOAJ

Aceito
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Periódico

Base de dados

Status

Seqüência

Web of Science (ESCI)

Aguardando resultado

Textos de Economia

Dialnet

Aguardando resultado

Zero-a-Seis
CLASE
Aguardando resultado
Notas:
As revistas que tiveram o pedido indeferido estão em processo de adequação para solicitar novamente a
indexação nas referidas bases de dados.
** Emerging Sources Citation Index (ESCI) é um dos índices que compõe a coleção da Web of Science.
Todos os periódicos submetidos e aceitos são inicialmente incorporados ao ESCI. Neste índice os
periódicos ainda não possuem Fator de Impacto, mas suas citações são contabilizadas na base. Após
determinado tempo de avaliação quanto ao desempenho das métricas (citação e impacto da revista na
coleção de periódicos), a revista pode ser transferida a outros índices específicos de sua área.

Não estão incluídos no quadro 3 os estudos de bases de dados e
diagnósticos feitos para periódicos que ainda estão efetuando procedimentos
de adequação e, portanto, solicitarão a indexação quando oportuno.
As solicitações feitas nos últimos anos indicam que não há um tempo
padrão para a notificação dos resultados referentes à análise do periódico
pelas bases de dados: aceite, adequações ou indeferimento. O resultado
depende do atendimento dos critérios de qualidade implantados pelo periódico,
do número de solicitações de avaliação dos periódicos por área do
conhecimento (carga de trabalho para análise pelo comitê editorial responsável
pela avaliação) e do período do ano em que é feita a solicitação
(sazonalidade). Essas variáveis influenciam diretamente no tempo para
divulgação do resultado.

5 DIVULGAÇÃO
O Portal utiliza o próprio site e três mídias sociais para a realização do
serviço de divulgação: Facebook, Twitter e SlideShare. A importância do uso
de mídias sociais se consolida com o documento dos critérios de submissão e
permanência dos periódicos no SciELO, publicado em 2020, que determina, no
item “5.2.10.5 Plano de marketing e divulgação científica”, a utilização desses
canais pelos periódicos científicos. Em 2021, o Portal de Periódicos UFSC
contou com 48.783 acessos provindos diretamente de links de mídias sociais.
Também foram realizadas divulgações específicas aos editores dos
periódicos do Portal via lista de e-mails, com informes considerados relevantes
como: dicas de utilização do OJS, atualizações de normas ABNT para artigos,
eventos sobre periódicos, alterações no Qualis, divulgação de edital de
fomento a revistas, entre outras questões pertinentes. Os informes foram
agregados em quatro divulgações ao longo do ano.
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Os itens a seguir apresentam os dados quantitativos de cada mídia
utilizada, com base no ano de 2021.

Facebook: Tem como objetivo disseminar as publicações e dar visibilidade,
por meio das postagens de chamadas de artigos, notícias, eventos e assuntos
relacionados às revistas do Portal, ao OJS e às temáticas vinculadas ao
acesso aberto e à comunicação científica.
Seguidores: em 1º de janeiro de 2021, a página contava com 17.633
seguidores. Em 31 de dezembro do mesmo ano, houve uma redução para
17.397 seguidores.
Perfil das pessoas que curtem a página: 67,4% das pessoas que curtem a
página são mulheres, enquanto 32,6% são homens. A faixa etária
predominante em ambos os públicos é a de 25 a 34 anos. Em relação ao local
de origem dos usuários, o destaque fica para as cidades de: Florianópolis, Rio
de Janeiro e São Paulo, respectivamente.
Postagens e engajamento: em 2021, foram contabilizadas 120 postagens e
49.982 contas únicas alcançadas, totalizando 53.520 impressões (total de
vezes que a página ou o conteúdo foi visto).

Twitter: Tem como objetivo publicar conteúdo sucinto e objetivo do Portal e
dos periódicos científicos que o compõem, realizando postagens de chamadas
de artigos, novas edições, notícias, entre outros, além de funcionar como canal
de comunicação em tempo real quando o Portal de Periódicos UFSC promove
ou participa de algum evento.
Seguidores: em dezembro de 2020, o perfil do Portal registrava o total de 1.256
seguidores. Nos doze meses de 2021, houve o acréscimo de 83 novos
seguidores, perfazendo um total de 1.339.
Postagens e engajamento: em 2021, foram postados 101 tweets no perfil.
Foram contabilizadas 3.544 visitas ao perfil e 86 menções ao Portal. Em todo o
ano, foram contabilizadas 36.877 impressões do perfil, que significam o número
de pessoas que efetivamente viram as postagens.
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SlideShare: É utilizado para disponibilizar apresentações de palestrantes que
participam de eventos organizados pelo Portal, apresentações da equipe
usadas em cursos e palestras dentro e fora da Universidade, e materiais
utilizados pela equipe para representações diversas (folders, banners e demais
documentos). Em 2021 as publicações obtiveram um total de 193 visualizações
e 03 downloads.

6 CAPACITAÇÃO DA EQUIPE
Os quadros 2 e 3 listam a participação da equipe do Portal em eventos e
cursos, respectivamente.
Quadro 2 – Participação da equipe do Portal de Periódicos UFSC em eventos
Nome do participante
Nome do evento
I Fórum de Editores de
Periódicos UFSC e Udesc
II CONEPED - Congresso
Nacional de Editores de
Periódicos em Educação
XXI Seminário Nacional de
Bibliotecas Universitárias
(SNBU)
11º Conferencia Internacional
sobre Revistas Científicas
CRECS 2021 (Espanha)
11ª Conferencia internacional
sobre revistas de Ciencias
Sociales y Humanidades
12ª Conferência Luso-Brasileira
de Ciência Aberta
Consolidação de Portais de
periódicos institucionais Caso
UFSC
Latin American Seminar on
Open Science and Open Access

Ouvinte

Palestrante,
ministrante ou
debatedor

Comissão
organizadora

Juliana A. Gulka

Luísa Chaves Café

Amanda H. Vieira
Gabriel Araldi
Luísa Chaves Café

Juliana A. Gulka
Luísa Chaves Café
com autoria no trabalho:
Comissão de Análise de
Conteúdos da UFSC
Juliana A. Gulka
Lúcia da Silveira
Lúcia da Silveira
Juliana A. Gulka

Juliana A. Gulka
Lúcia da Silveira

Juliana A. Gulka

OASPA 2021 Online Conference
on Open Access Scholarly
Publishing

Luísa Chaves Café

RORing-at-Crossref community
webinar

Amanda H. Vieira
Gabriel Araldi
Luísa Chaves Café
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Quadro 3 – Participação da equipe do Portal de Periódicos UFSC em cursos
Nome do curso
Mestrado em Gestão da
Informação (UDESC – em
andamento)
Doutorado em Educação (UDESC
– em andamento)
Doutorado em Comunicação e
Informação (UFRGS – em
andamento)
Doutorado em Ciência da
Informação (UFSC – em
andamento)
Estágio de docência na disciplina
Normalização Documentária I,
junto a primeira fase do curso de
Biblioteconomia da UDESC
Plataforma
Solar: SPA e Pedidos
Saúde mental no
Trabalho: contribuições da
psicologia positiva para situações
de Isolamento e de
distanciamento social

Ouvinte

Nome do participante
Palestrante,
ministrante ou
debatedor

Comissão
organizadora

Amanda H. Vieira
Juliana A. Gulka
Lúcia da Silveira

Luísa Chaves Café

Juliana A. Gulka

Luísa Chaves Café

Luísa Chaves Café

7 PUBLICAÇÕES
Artigos publicados em periódicos
ROSA, William Pereira; GOMES, Vitória Motta ; CORRÊA, Fabiano
Couto; SILVEIRA, Lúcia da . Representação visual semântica das pesquisas
desenvolvidas nos cursos de graduação e pós-graduação em Biblioteconomia
e Ciência da Informação da UFRG. Revista Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação (Online), v. 17, p. 1-19, 2021.
SILVEIRA, Lúcia da; RIBEIRO, Nivaldo Calixto ; SANTOS, Sarah Rúbia De
Oliveira ; SILVA, Fernanda Mirelle De Almeida ; SILVA, Fabiano Couto Corrêa
Da ; CAREGNATO, Sônia Elisa ; OLIVEIRA, Adriana Carla Silva De ;
OLIVEIRA, Dalgiza Andrade ; GARCIA, Joana Coeli Ribeiro ; ARAÚJO,
Ronaldo Ferreira . Ciência aberta na perspectiva de especialistas brasileiros:
proposta de taxonomia. Encontros Bibli (UFSC), v. 26, p. 1-27, 2021.
VIEIRA, Amanda Herzmann; DORNELLES, Dayane; SILVA, Letícia Felix da.
Espaços de coworking na biblioteca: proposta para a implantação de coworking
em bibliotecas universitárias. Revista Brasileira de Biblioteconomia e
Documentação (Online), v. 17, p. 1-21, 2021.
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Artigo de Divulgação
SILVEIRA, Lúcia da; et al. Novos horizontes da taxonomia da Ciência Aberta:
uma perspectiva de pesquisadores brasileiros. Ciência da Informação
Express, [S. l.], v. 2, n. 6, 10 jun. 2021. DOI: 10.13140/RG.2.2.28500.53120.

Resumos expandidos publicados em anais de congressos
ABADAL, E.; SILVEIRA, Lúcia da ; MELERO, R. . Open peer review: casos
prácticos y recomendaciones para editores. In: Conferencia internacional sobre
revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, 11., 2021, León. Edición Virtual.
2021.
GULKA, Juliana. A.; SILVEIRA, Lúcia da. Experiencias post publicación de las
revistas del Portal de periódicos UFSC. In: Conferencia internacional sobre
revistas de Ciencias Sociales y Humanidades, 11., 2021, León. Edición Virtual.
2021.

8 NECESSIDADES
O Portal de Periódicos segue desenvolvendo seus serviços e garantindo
infraestrutura para promover a qualidade e visibilidade das suas revistas. Em
2021 o Conselho Consultivo e Deliberativo do Portal de Periódicos retomou a
revisão das Diretrizes e Regimento do Portal de Periódicos. As discussões
iniciaram a prospecção quanto a situação das revistas da UFSC e ações para
que os periódicos possam melhor colaborar com o desenvolvimento da ciência
brasileira e representar a Universidade de forma consistente com sua missão
de “produzir, sistematizar e socializar o saber ﬁlosóﬁco, cientíﬁco, artístico e
tecnológico”. Para tanto, mantém-se a necessidade de apoio institucional,
recursos financeiros, humanos, infraestrutura e dedicação por parte da equipe
gestora e editores. Aqui destacam-se outras necessidades pontuais para o
desenvolvimento do Portal e superação de desafios.
Mantém-se a demanda já apontada e solicitada para a Administração
Central da UFSC, por meio do Memorando n. 39/BU/UFSC de 3 de abril de
2017 e reunião no dia 12 de maio de 2017, quanto ao fomento em marcação de
XML, requisito indispensável para a qualificação dos periódicos e sua futura
indexação em grandes bases de dados, como SciELO e Redalyc. Até o
momento, não houve solução para essa necessidade.
A tabela 3 apresenta a perspectiva anual aproximada de orçamento para
os periódicos do Portal, com os valores necessários para a implementação do
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serviço de XML, bem como para a manutenção do sistema de similaridade de
textos, implantado em 2020, e do DOI, implantado em 2010. Esses valores são
estimativas anuais para manutenção das revistas do Portal.
Tabela 3 – Previsão de valores para atendimento às demandas das revistas do Portal de
Periódicos UFSC para o ano de 2022
Descrição

Valores aproximados – R$

XML para 1.500 artigos anuais
DOI anual para 37 revistas correntes (2.000 DOIs)
Antiplágio – SimilarityCheck (1.500 artigos)
Total

82.500,00
13.500,00
10.200,00
106.200,00

Fonte: Memorando n. 39/BU/UFSC de 3 de abril de 2017 com valores atualizados em janeiro de 2021.
Nota: Os valores foram calculados com base na assinatura anual dos serviços.

Tal como relatado no relatório de 2020, a maioria dos periódicos do
Portal continua sem apoio financeiro próprio. São mantidos por meio da
atividade de docentes voluntários que atuam como editores e tentam conciliar
as atividades com aulas, orientações, participação em conselhos, colegiados,
núcleos de pesquisa, entre outros. Ainda que os periódicos contem com a
infraestrutura e serviços oferecidos pelo Portal de Periódicos, mantemos a
recomendação que cada periódico tenha, no mínimo, um servidor técnicoadministrativo para assessorar os editores/docentes com a gestão diária da
revista, no recebimento de artigos, trato com autores e avaliadores, editoração
dos fascículos, ajustes para indexação, entre outros.
Quanto aos recursos humanos do Portal, permanece a necessidade de
ter um analista de sistemas ou técnico em informática exclusivo para as suas
demandas, no atendimento de soluções técnicas e customização do códigofonte do sistema de editoração OJS, demandas de preservação digital,
customização de sistemas de estatística mais avançados, de métricas,
melhorias da recuperação da informação, entre outras atividades essenciais
para o bom funcionamento dos periódicos. Um analista ou técnico dedicado ao
Portal também auxiliará na implementação de práticas inovadoras para a
ciência aberta, importantes para o desenvolvimento das revistas e muitas
vezes exigidas em editais de fomento e/ou critérios para indexação em bases
de dados.
A manutenção e o crescimento do Portal de Periódicos é uma frente
importante para que a UFSC esteja alinhada à filosofia da Ciência Aberta.
Como universidade pública comprometida em socializar o conhecimento
científico, é essencial a manutenção de canais de comunicação científica sem
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restrições de acesso, pois são necessários para o desenvolvimento científico
igualitário e sustentável. Para tanto, a atividade editorial, mesmo em acesso
aberto, exige investimento, infraestrutura, pessoal dedicado e profissionalismo.
Portanto, o apoio institucional é essencial para que o Portal de Periódicos
permaneça promovendo o acesso à literatura científica, assim como a
visibilidade, a segurança e o suporte aos seus editores.
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