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Em 2017 foram publicados 6 novos títulos 
e iniciada a uma nova edição com 
publicação prevista para maio p.v. 
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Revista de 
Ciências Humanas 

A RCH completou, em 2017, 35 
anos de existência. É um periódico 
multidisciplinar, que publica textos 

inéditos (artigos científicos e 
resenhas de livros), buscando 

reflexões críticas sobre 
experiências realizadas nas 

diferentes áreas das Ciências 
Humanas e privilegiando 

abordagens interdisciplinares. 
Classificada como B2 pelo Qualis 
CAPES, é uma publicação atenta 

aos critérios de qualidade 
apontados pelos indexadores. 



Anais do Museu 
de Antropologia 

Em 2017 foram empreendidas ações junto ao 
IBICT, MArquE e ao Portal de Periódicos da 
UFSC com o objetivo de dar continuidade à 
publicação dos Anais do Museu de 
Antropologia, revista iniciada em 1965 e 
interrompida em 1992, que registra 
documentos históricos da UFSC e da 
Antropologia no sul do Brasil.  
 
O projeto, desenvolvido pelo Nuppe/CFH, foi 
contemplado com uma bolsa de extensão de 
20hs, o que propiciou a integração à equipe 
de um colaborador em formação. 
 
A edição aguarda  ISSN definitivo para 
publicação. 



Revistaria do CFH 

Em 2017 a Revistaria do CFH foi 
aberta pelo menos 20hs por 
semana, em períodos alternados, 
passando a divulgar também a 
Editora do Bosque e suas 
publicações, além dos periódicos 
e produção dos docentes do 
Centro e outros pesquisadores. 
 
Neste espaço, e contando 
também com um anexo no hall 
do CFH, foram distribuídos os 
exemplares impressos da RCH  
que se encontravam estocados 
no Nuppe. Duas coleções foram 
destinadas a acervo, podendo 
ser consultadas na sala Saramago 
e BU. 



Participando ativamente do debate editorial científico na instituição e para além dela,  em 2017 a 
coordenação do Núcleo se fez presente em eventos como o ABEC Meeting 2017, encontro 

internacional promovido pela Associação Brasileira de Editores Científicos e da Reunião Anual do 
SciELO – Scientific Eletronic Library Online. 

  
A convite da equipe do Portal de Periódicos da UFSC, a coordenação do NUPPE passou a compor 
a comissão organizadora de evento internacional a ser realizado em Florianópolis em 2018: o VI 

Ciclo de Debates Periódicos Científicos e I Encontro de Portais de Periódicos. 
  

Através da capacitação, orientação e troca de conhecimento com profissionais de design gráfico, 
o Nuppe foi capaz de produzir parte dos materiais publicados em 2017, na área de diagramação, 

desenvolvimento de arte de capas e outros produtos. A experiência possibilitou a redução de 
custos das publicações e grande aprendizado para a equipe, não apenas no que diz respeito às 

especificidades técnicas envolvidas, mas também ao gerenciamento dos processos  e 
comunicação adequada aos propósitos. 

  
Foram apresentados relatórios das atividades desenvolvidas em 2017 à Proex/UFSC, nos quais 

avaliou-se que os pontos fortes foram a qualificação da equipe – local e bolsistas, o que propiciou 
a ampliação e melhoria dos serviços em geral, e a qualificação da RCH. Como ponto fraco 

identificamos o investimento ainda tímido nas redes sociais, que apresenta grande potencial para 
difusão de material científico. 

Finalmente, destaca-se a necessidade de previsão e alocação de recursos específicos para a 
produção dos periódicos, cuja publicação requer serviços  especializados para além da 

competência da equipe do Nuppe. 


