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Contexto
 MARRA, PATRICIA DOS SANTOS CALDAS. 

PORTAIS DE PERIÓDICOS CIENTÍFICOS DE 
ACESSO ABERTO NAS UNIVERSIDADES 
BRASILEIRAS.137 f. Mestrado Profissional em 
BIBLIOTECONOMIA. UNIRIO, Rio de Janeiro, 
2015.

 GULKA, JULIANA APARECIDA. ANÁLISE DE 
PRESENÇA DIGITAL: UM ESTUDO DO PORTAL DE 
PERIÓDICOS UFSC. 203 f. Mestrado Profissional 
em Gestão da Informação. UDESC, 
Florianópolis, 2016.

 SILVEIRA, LUCIA DA. PORTAIS DE PERIÓDICOS 
DAS UNIVERSIDADES FEDERAIS BRASILEIRAS: 
DOCUMENTOS DE GESTÃO. 298 f. Mestrado 
Profissional em Gestão da Informação. UDESC, 
Florianópolis, 2016.

 SOUZA, ESTER APARECIDA LIMA DE. A 
APLICAÇÃO DA ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 
EM PORTAL DE PERIÓDICOS ELETRÔNICOS: o 
caso do Portal de Publicações Eletrônicas da 
UERJ. 163 f. Mestrado em CIÊNCIA DA 
INFORMAÇÃO. UFF, Niterói, 2016.



 Necessidade de ampliar as discussões a 
respeito da implantação e do 
desenvolvimento dos portais de periódicos e 
da importância da criação de um grupo, em 
âmbito nacional, para a troca de 
experiências e compartilhamento de 
conhecimentos acerca do desenvolvimento 
de estratégias, práticas de trabalho, 
procedimentos e materiais de apoio.

 Tal atitude possibilitaria que os portais de 
periódicos que possuem políticas se 
mobilizassem a fim de criar um modelo de 
política nacional que pudesse ser utilizado e 
adaptado por outras universidades.

Muitos portais e poucas 

pesquisas...

(Marra, 2015)



 Portais de Periódicos Brasileiros no SEER/OJS 

(2017)

Fonte: Ibict/SEER (2017)

Notas: Um Portal mantido por um Colégio: Pedro II; Dois Portais temáticos: Jurídico e 

Comunicação; Nenhum de abrangência estadual.

Eram 84 em 2012 e 139 em 2013.

Região Portais no SEER (%)

Centro-Oeste 22 15

Nordeste 22 15

Norte 7 5

Sudeste 56 37

Sul 44 29

Total 151 100



 IMPLICAÇÕES

Recursos da Internet, sua linguagem e o 

uso dos softwares referentes aos Arquivos 

Abertos, que permitem que vários 

periódicos de diferentes áreas se 

agrupem como um coletivo.

 VISIBILIDADE 

Aumentam a presença das revistas na 
Rede integrando o sistema com o 

Google Analytics para análise de tráfego 

do portal. 

(Mardero Arellano, 2012)



 DEPENDEM...

Como as instituições organizam e 

estruturam esse novo serviço, a 

coletânea de periódicos científicos de 

várias áreas do conhecimento até então 

dispersa em periódicos científicos 

impressos e iniciativas isoladas.

CRITÉRIOS BÁSICOS

a) caráter científico; b) arbitragem por 

pares; c) periodicidade; e)conselho 

editorial; f) normalização; e g) título, 

resumo e palavras-chave em inglês.

(Mardero Arellano, 2012)



 Números do Ensino Superior em Minas Gerais (2015)

Total Capital Interior

Minas Gerais 302                        50                   252                

Pública 22                          6                     16                   

Federal 17                          3                     14                   

Estadual 4                            3                     1                     

Municipal 1                            . 1                     

Privada 280                        44                   236                

Unidade da Federação / 

Categoria Administrativa

Instituições

Total Geral

Fonte: MEC/INEP/DEED (2015)

Nota: IF/CEFET - Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia e Centro 

Federal de Educação Tecnológica.



Contexto

Fonte: Portal Minas (2017)

Nota: 347 periódicos.

Periódicos de Minas por Mesorregiões





O que são Portais de Periódicos?

 É um conjunto de periódicos científicos de 

diferentes áreas, seguem padrões de 

qualidade nacionais e internacionais 

afiliadas a uma instituição, que oferecem 

serviços especializados para atender às 

demandas de informação das equipes 

editoriais e leitores, promovendo as 

funções da comunicação científica e os 

princípios do acesso aberto à informação. 

(Silveira, 2016).



Portais de Periódicos

 Ambiente em acesso aberto, padronizado, 

que auxilia o gerenciamento de periódicos 

por meio de serviços como hospedagem, 

configuração e customização, suporte a 

editores, preservação digital, segurança e 

interoperabilidade de metadados, 

indexação em bases de dados e 

sustentabilidade editorial. (Gulka, 2016).



Portais de Periódicos

Função 

Educativa

•Disponibilizar 
produtos e 
serviços para o 
desenvolvimento 
da competência 
informacional 
voltada para a 
editoração 
científica

Função

Tecnológica

• Servir e prover 
por melhores 
recursos, tendo 
em vista as 
mudanças sociais 
e tecnológicas 
vigentes

Função

Social & Política

•Garantir o direito 
ao acesso às 
informações 
públicas, bem 
como ser um 
articulador 
político 
institucional.

(SILVEIRA, 2016)



Diversidade da produção 

científica periódica

Quanto às seções



Diversidade da produção 

científica periódica

Quanto aos gestores (mantenedores)

Universidades;

Inst. Pesquisa
Associações 

de classe; 

ONGs Docentes Discentes

Imagem: https://onlinelearninginsights

https://onlinelearninginsights/


Diversidade da produção 

científica periódica

Quanto às áreas de conhecimento

Fonte: https://sbv.ifsp.edu.br

https://sbv.ifsp.edu.br/


Qualidade na diversidade

 Estrutura de Gestão

(Silveira, 2016)



 Estrutura de Gestão

Visual e 

Institucional (emite 

segurança e 

credibilidade; 

Arquitetura da Inf.)

Multidisciplinar (Anal. 

Sistemas, Prof./Editor, 

Bibliotecário,

Tradutor/Rev. de 

Texto, Designer, etc)



 Estrutura de Gestão

Políticas, diretrizes, 

regulamentos, 

planejamentos, 

programas de 

apoio, etc

Aspectos de 

padronização, 

preservação e 

disseminação da 

informação; qualidade 

e visibilidade



 Serviços

(SILVEIRA, 2017)



 As métricas científicas dos periódicos tem 

como propósito avaliar a visibilidade, acesso, 

uso e o impacto dos periódicos e da 

produção científica.

Métricas tradicionais: avaliação do impacto 

científico – indicadores bibliométricos, Fator 

de Impacto (FI); índices de citação, etc;

Métricas alternativas (altmetria): avaliação do 

impacto social – indicadores altmétricos da 

atenção online recebida: curtidas, 

comentários, 

compartilhamentos, 

avaliações, etc.

Imagem: https://media.licdn.com/

https://media.licdn.com/


#1 Direito, figura do ódio (2013 - Revista 
Brasileira de Estudos Políticos) - 349 
interações

#2 Aspectos macroscópicos dos esteatitos
encontrados no santuário bom jesus do 
matosinhos, congonhas/mg (2016 - Revista 
Geonomos) - 318 interações

#3 Autobiografia na cena 
contemporânea: tensionamentos entre o 
real e o ficcional (2016 - PÓS: Revista do 
Programa de Pós-graduação em Artes da 
EBA/UFMG) - 301 interações

#4 Musil e Benjamin: a ética do homem 
sem qualidades e o empobrecimento da 
experiência (2017 - Cadernos 
Benjaminianos) - 188 interações

#5 A dramaturgia de Lourdes Ramalho 
como expressão da modernidade teatral 
brasileira (2017 - O Eixo e a Roda: Revista 
de Literatura Brasileira) - 180 interações

Top5



O marketing científico digital e as métricas 
alternativas podem auxiliar os periódicos 
atenderem os quesitos de promoção, divulgação 
e na análise de desempenho demandados no 
movimento de profissionalização da editoração 
científica e exigidos como quesitos de ingresso e 
permanência por bases como SciELO e Latindex
(Araujo, 2015).

 A gestão de um Portal de Periódicos por meio do 
marketing digital vai ao encontro dos princípios 
do acesso aberto, a medida que favorece a 
disseminação das publicações e garante 
visibilidade e acessibilidade à informação 
científica (Gulka; Lucas; Araujo, 2016).



Diretrizes

DIRETRIZES PARA GESTÃO DE PORTAIS DE PERIÓDICOS

1 Terminologia

2 Identidade digital do Portal

3 Equipe: a) Comitê Editorial; b) Equipe Técnica

4 Conjunto de documentos para gestão do portal

5 Elementos estruturantes para desenvolvimento de serviços

6 Serviço: a) Assessoria e Capacitação; b) edição e 

normalização; c) indexação; d) Segurança e Preservação da 

Informação; e) Avaliação dos periódicos; f) assessoria ao 

fomento de publicações periódicas; g) Marketing científico 

digital

7 Direito Autoral

8 Métricas, relatórios de gestão e avaliação

(Adaptado de Silveira, 2016)



Como garantir a qualidade 

(na diversidade)?

 Juliana Gulka, SC (áudio)

“Estrutura tecnológica, institucional e 

de recursos humanos”

“comprometimento e colaboração”

 Lúcia da Silveira, SC (áudio)

“Gradativa, depende da equipe, da 

infraestrutura, dos recursos 

empenhados e serviços oferecidos 

com foco na editoração científica”



Considerações finais

Os Portais de Periódicos são uma resposta 

social e tecnológica condizente ao 

movimento de acesso aberto e de ciência

aberta garantindo maior visibilidade e 

impacto das produções científicas de 

revistas

O desafio de alcançar a qualidade na 

diversidade da produção periódica

(tipologia, seções, instituições ou grupos 

gestores, áreas de conhecimento) ainda 

é maior quando se trata de um “Portal de 

portais” como é o caso do Periódicos 

Minas
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