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RESUMO 

 

Os periódicos necessitam atender a alguns requisitos e contar com certas padronizações, que 
viabilizem a inserção e permanência em Bases de Dados relevantes e qualificadoras. Em razão 
disto, a ideia central deste trabalho é averiguar as práticas de gestão do Portal de Periódicos 
Científicos Eletrônicos, da Universidade Federal da Paraíba (PPCE/UFPB), a política para 
inclusão dos periódicos, a disseminação da informação quanto aos instrumentos de visibilidade 
e fomento para os periódicos, com um olhar mais próximo e cuidadoso quanto às realidades 
daqueles que se encontram nos estratos A1, A2, B1 e B2, ligados aos Programas de Pós-
Graduação. Consta, ainda, da identificação de agências de fomento à pesquisa e pós-graduação. 
Identifica os requisitos exigidos pelas Bases de Dados DOAJ, RedALyC, LATINDEX, INDEX 
COPERNICUS, e SPELL (ANPAD), para aceite dos periódicos. Apresenta conceitos sobre 
Estado, políticas públicas e produção científica, como também apresenta a história do 
surgimento das universidades, a modernização do ensino superior, pós-graduação, e o caminho 
para a publicação científica. É uma pesquisa de natureza aplicada, exploratória, qualitativa – 
estudo de caso do PPCE/UFPB –, e de método monográfico, com procedimentos documental e 
bibliográfico. O Materialismo Dialético é usado para este estudo, de forma a compreender a 
dinâmica do PPCE/UFPB e as contradições existentes, sendo enfatizado conhecer as 
dificuldades e/ou facilidades apontadas por editores por ocasião da submissão de periódico ao 
PPCE/UFPB bem como a gestão do periódico, quais os Programas de Pós-Graduação da UFPB 
que dispõem de periódicos no PPCE/UFPB e, destes, quais estão classificados no Qualis 2017. 
Fez-se uso do método qualitativo dialógico para análise das informações coletadas. A coleta 
dos dados foi realizada exclusivamente através de questionário, sendo possível identificar: a) 
existência de uma política incipiente para inclusão dos Periódicos no PPCE/UFPB; b) 
dificuldade dos editores para cumprir as regras exigidas para inclusão do periódico no 
PPCE/UFPB; e c) ausência de profissional bibliotecário para conduzir o processo de inserção 
em Bases de Dados internacionais e nacionais. Ao mesmo tempo, este trabalho apresenta 
sugestões para institucionalização e gestão do PPCE/UFPB e indica e anexa documentos 
normativos de Portais de Periódicos Científicos utilizados em instituições congêneres: UFPE, 
UFRN, UFRGS e UFSC. Por fim, oferece um Glossário referente à área de produção de 
periódicos científicos. 
 
Palavras-chave: Produção científica – avaliação. Comunicação científica. Periódicos 
científicos – Estudo de caso - UFPB. Gestão da publicação científica. Periódicos científicos 
eletrônicos - avaliação. Políticas públicas – ensino superior. 
 
 
  



 
 

ABSTRACT 

 

Periodicals need to meet certain requirements and standardizations, these in turn, enable their 
insertion and permanence of in relevant and qualifying databases. Thus, the main idea of this 
work is to investigate management practices on behalf of the Portal of Electronic Scientific 
Periodicals, of the Federal University of Paraíba in João Pessoa-Brazil. The research dealt with 
periodical inclusion policy, information dissemination and visibility and promotion issues, 
especially considering those present in: A1, A2, B1 and B2 strata regarding periodicals 
connected to Postgraduate studies. The research also dealt with the identification of research 
development agencies. The work identifies the requirements made by the DOAJ, RedALyC, 
LATINDEX, INDEX COPERNICUS, and SPELL (ANPAD) databases, regarding the 
acceptance of periodicals. The work presents concepts about State, public policies and scholarly 
production, points out historical aspects on the emergence of universities, modernization of 
higher education and post-graduation, and the path to scientific publication. The research is of 
applied, exploratory nature, uses a qualitative method and presents a case study, applies a 
monographic method with the use of documental and bibliographic procedures. Dialectical 
Materialism is used in order to understand the dynamics of the aforementioned Portal and the 
existing contradictions. The difficulties and/or facilities pointed out by editors when submitting 
a periodical to the Portal were emphasized as well as aspects related to management practices 
of the participating Postgraduate Programs of in the Federal University of Paraíba regarding 
those who were classified in Qualis 2017 indicators. The information gathered was analyzed 
via qualitative dialogical method. Data collection was done through a questionnaire. It was 
possible to identify that: a) periodical inclusion policy is incipient in the Portal b) editors 
demonstrate difficulties to comply with the rules required to include periodicals in the Portal 
and c) absence of a professional librarian to conduct the insertion process in national and 
international Databases. At the same time, this research presents suggestions for 
institutionalization and management of the Portal at the Federal University of Paraíba and 
indicates and annexes normative documents that rule Scientific Periodical Portals used in 
similar institutions such: UFPE, UFRN, UFRGS and UFSC. Lastly, it offers a Glossary of terms 
that refer to the production area of scholarly journals. 
 
Keywords: Scholarly production - Evaluation. Scholarly communication. Scientific journals - 
Case Study - UFPB. Management of scientific publication. Electronic Scholarly Periodicals - 
Evaluation. Public Policies - Higher Education. 
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1 INTRODUÇÃO 

 

O servidor público, qualquer que seja sua esfera de atuação, deve contribuir, proativa e 

permanentemente, para a manutenção e melhoria da qualidade dos serviços prestados à 

sociedade. Some-se a esse entendimento - considerando as fases de responsabilidade social 

contínua de um profissional da informação - bibliotecário -, identificadas por Du Mont (1991, 

p. 203, 204) -, o de que  
Muitos profissionais de informação modernos agora reconhecem que eles são 
responsáveis perante qualquer indivíduo ou grupo [...] com uma necessidade de 
informação. Esses interessados podem ser qualquer eleitorado no ambiente da 
biblioteca - usuários, não-usuários, funcionários, fornecedores, agências 
governamentais, grupos de interesse público e comunidades de acolhimento. (DU 
MONT, 1991, p. 203, grifo nosso) 

Assevera Du Mont (1991, p. 204), que um profissional da informação, que entende sua 

responsabilidade social para com a sociedade como um todo, tem seu serviço “definido em 

termos de promover o bem público”. 

Já Martínez (2013, p. 1, 8-9) confirma que as tarefas do profissional bibliotecário variam 

de acordo com a biblioteca onde trabalha, e, considerando que o objeto de pesquisa se relaciona 

com uma universidade, é oportuno registrar que  
La participación de las bibliotecas de la universidad en el soporte a la edición y 
publicación de contenidos académicos se remonta también a experiências maduras 
que tienen en la actualidad continuidad. Se podría destacar el soporte a la edición de 
revistas científicas, concretándose, entre otras, en la elaboración de recomendaciones 
para la normalización de buenas prácticas (citaciones bibliográficas, autoridades, 
estructuras de textos,…); el trabajo realizado en el repositorio de artículos de revistas 
editadas por la universidad [...], con un fuerte impacto en la mejora de su visibilidad 
o directamente con la incorporación del bibliotecario en los consejos editores de 
algunas de las revistas editadas. (MARTÍNEZ, 2013, p. 8-9, grifo nosso) 

Em face desses registros sobre a responsabilidade do profissional da informação, são 

apresentadas, a seguir, considerações que norteiam a presente pesquisa. 

O Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos (PPCE) da Universidade Federal da 

Paraíba (UFPB) vem ao encontro do que estabelece a Lei nº 9.394, de 20 de dezembro de 1996, 

(BRASIL, 1996) que trata das diretrizes e bases da educação nacional, reservando à Educação 

Superior, no seu art. 43, dentre outras finalidades: “IV - promover a divulgação de 

conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem patrimônio da humanidade e 

comunicar o saber através do ensino, de publicações ou de outras formas de comunicação; (grifo 

nosso)”, corroborado, no caso da Universidade Federal da Paraíba, pela Resolução Consuni nº 

07/2002, art. 3º, inciso VII (UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2002), e pela 
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Missão da UFPB, contida no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da UFPB – 2014-

2018, p. 14, 
Geração e difusão do conhecimento que possa propiciar o desenvolvimento 
científico-tecnológico, socioambiental, econômico e cultural por meio de atividades 
de ensino, pesquisa e extensão, em estreita interação com os poderes públicos, setor 
produtivo e movimentos sociais de modo a construir uma sociedade mais justa. 
(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2014, p. 14, grifo nosso)  

Em sendo assim, nada mais pragmático que aprimorar ou prover o PPCE/UFPB de 

normas e padronizações, que possibilitem aos editores as informações acerca dos critérios 

mínimos para inclusão das publicações periódicas1 em Diretórios2, Indexadores3 e Bases de 

Dados4 gerais relevantes no âmbito da Produção Científica mundial, oferecendo aos autores 

pesquisadores uma base sólida e transparente para decisão sobre onde submeter suas produções 

científicas nos periódicos hospedados no PPCE/UFPB. 

Para efeito deste trabalho, quando em redação própria da pesquisadora, o termo “Base de 

Dados” englobará os termos Diretórios e Indexadores, passando a ser considerado o local onde 

estão armazenados os periódicos, quer sejam ou não analisados bibliométrica e 

cienciometricamente. Os conceitos específicos constam do Glossário, parte integrante deste 

trabalho. 

Conveniente registrar que o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação publica 

Chamadas que visam, a exemplo das Chamadas MCTI/CNPq/MEC/CAPES nº 25/2014 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2014) e MCTI/CNPq nº 

24/2015 (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015):  
selecionar propostas para apoio financeiro a projetos que visem incentivar a 
editoração e publicação de periódicos científicos brasileiros de alta especialização em 
todas as áreas de conhecimento de forma a contribuir significativamente para o 
desenvolvimento científico e tecnológico e inovação do País (CONSELHO 
NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO, 2014) 

apoiar e incentivar a editoração e a publicação de periódicos científicos brasileiros em 
todas as áreas de conhecimento, sendo considerado prioritário o apoio às revistas 

                                                 
1 Publicação periódica – Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, com 
designações numéricas e/ou cronológicas, e destinada a ser continuada indefinidamente. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 4) 
2 Diretórios - São sistemas que registram e coletam a existência de periódicos científicos, em geral. (RED DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL, 2017) 
3 Indexação - São sistemas que apresentam uma série de parâmetros ou critérios que procuram qualificar e 
selecionar revistas. (No caso do Latindex, por exemplo, você deve diferenciar entre pertencer ao Diretório ou ao 
Catálogo). (RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y 
PORTUGAL, 2017) 
4 Bases de Dados - Geralmente, além de registrar a existência, realizar análise de impacto ou comportamento de 
revistas em um determinado universo; alguns incluem conteúdos de revistas registradas. (RED DE REVISTAS 
CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, ESPAÑA Y PORTUGAL, 2017) 
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divulgadas por meio eletrônico, na Internet, em modo de acesso aberto, ou de forma 
impressa/eletrônica simultaneamente. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, 
TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015) 

 No Regulamento, parte integrante da referida Chamada, o objetivo ali estabelecido era 

o de priorizar o “apoio às revistas divulgadas por meio eletrônico, na internet, em modo de 

acesso aberto5...”. 

 Mais adiante, no item II.2.2.1, da Chamada MCTI/CNPq nº 24/2015 (MINISTÉRIO 

DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015), estavam postos os critérios de 

elegibilidade para o aceite da proposta:  
a) ser mantido e editado por instituição, associação ou sociedade científica brasileira 
sem fins lucrativos; b) apresentar periodicidade de pelo menos 2 (dois) fascículos por 
ano. c) circular de forma regular nos 2 (dois ) anos imediatamente anteriores à data 
da solicitação (2013/2014); c) [sic] estar, obrigatoriamente, indexado em 2 (duas) 
bases de dados entre as nomeadas a seguir: ISI (Thomson Co.), Scopus (da Elsevier), 
PubMed (US National Library of Medicine) ou Scielo; d) estar classificado no 
mínimo com B2 no Qualis na área do escopo da revista; e) possuir abrangência 
nacional e internacional quanto à procedência institucional dos autores e do Corpo 
Editorial; f) adotar política editorial estrita de revisão por pares; g) ter mais de 80% 
de artigos científicos e/ou técnico-científicos gerados a partir de pesquisas originais, 
não divulgadas em outras revistas. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO, 2015, p. 9, grifo nosso). 

Os critérios destacados vêm ao encontro do que se pretende desenvolver neste trabalho, 

uma vez que alcançar e manter-se nesses critérios requer persistência e dedicação do corpo 

editorial, inclusive com a divulgação do periódico entre pares da área para submissão de artigos 

de boa qualidade científica, haja vista que a indexação nas Bases de Dados e a classificação no 

Estrato Qualis6 Periódico7 B2 são conquistadas somente após decorrido longo tempo de 

publicação e incessante submissão em diversas Bases de Dados, fornecendo divulgação e 

solidez científica ao periódico. 

                                                 
5 Acesso aberto - Segundo a declaração de Budapest Open Access Initiative (BOAI), realizada em 2002, diz-se do 
acesso à literatura técnico-científica que estará disponibilizada na internet, sendo permitido a qualquer usuário ler, 
copiar, distribuir, imprimir, fazer buscas e fazer hipervínculo aos textos completos desses artigos. (CUNHA, M. 
B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 4) 
6 Qualis é o conjunto de procedimentos utilizados pela Capes para estratificação da qualidade da produção 
intelectual dos programas de pós-graduação. Tal processo foi concebido para atender as necessidades específicas 
do sistema de avaliação e é baseado nas informações fornecidas por meio do aplicativo Coleta de Dados. Como 
resultado, disponibiliza uma lista com a classificação dos veículos utilizados pelos programas de pós-graduação 
para a divulgação da sua produção. A estratificação da qualidade dessa produção é realizada de forma indireta. 
Dessa forma, o Qualis afere a qualidade dos artigos e de outros tipos de produção, a partir da análise da qualidade 
dos veículos de divulgação, ou seja, periódicos científicos e anais de eventos. (Fonte: 
http://www.capes.gov.br/component/content/article?id=2550:capes-aprova-a-nova-classificacao-do-qualis) 
7 No Brasil, as revistas acadêmicas são catalogadas por Qualis (critério de avaliação do MEC/CAPES), na seguinte 
escala, designada como Estratos: A1 e A2 (Excelência internacional), B1 e B2 (Excelência nacional), B3, B4 e B5 
(relevância média), C (baixa relevância). (Fonte: http://www.poscivil.uff.br/pagina/entendendo-o-sistema-
qualiscapes) 
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Some-se a isto as exigências contidas no item II.2.2.2 desta mesma Chamada 

(MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E INOVAÇÃO, 2015). É ela quem determina 

a necessidade de “descrição detalhada do projeto”, constituída do que se segue: 
a) os endereços eletrônicos do periódico na Internet, inclusive os endereços 
indexados; b) texto conciso contendo a missão do periódico e sua política editorial; c) 
singularidade do periódico. Indicar o número de periódicos existentes no Brasil na 
mesma área, e quais as diferenças ou vantagens do periódico em questão, com relação 
a estes; d) fator de impacto; e) corpo editorial: indicar editor chefe e editores-
associados/adjuntos. Entende-se por corpo editorial aqueles que efetivamente 
respondem pela análise, julgamento e encaminhamento dos manuscritos; f) 
informação sobre os tempos médios entre a submissão, a aceitação e a publicação dos 
artigos, bem como o percentual de artigos aceitos com relação ao total recebido; g) 
idioma da publicação; h) número de artigos oriundos de autores vinculados a 
instituições estrangeiras; i) indicar se o periódico possui sistema de detecção de 
plágio; j) indicar se o periódico cobra para a publicação de artigos, indicando os 
valores por artigo; k) orçamento solicitado e contra-partida [Sic] (outras fontes de 
financiamento) detalhada. (MINISTÉRIO DA CIÊNCIA, TECNOLOGIA E 
INOVAÇÃO, 2015, p. 9 e 10) 

 Para efeito de atualização deste trabalho, registra-se a última Chamada CNPq/CAPES 

sob nº 26/2017, que apresentou as seguintes exigências quanto à proposta a ser submetida à 

avaliação, no sentido de que possa obter concessão de apoio financeiro: 
3.4.1 - O periódico deve: a) ser mantido e editado por instituição, associação ou 
sociedade científica brasileira sem fins lucrativos; b) apresentar periodicidade de pelo 
menos 2 (dois) fascículos por ano; c) ser disponibilizado obrigatoriamente sob o 
formato eletrônico. Não serão apoiadas revistas apenas em formato impresso; d) ter 
sido disponibilizado de forma regular nos 2 (dois) anos imediatamente anteriores à 
data da solicitação (2015/2016); e) estar, obrigatoriamente, indexado em pelos menos 
2 (duas) bases de dados entre as nominadas a seguir: SciELO8, SCOPUS9, Web of 
Science10 (Todas as bases), PubMED11 e RedALyC12; f) estar classificado no Qualis 
na área predominante da revista. (CONSELHO NACIONAL DE 
DESENVOLVIMENTO CIENTÍFICO E TECNOLÓGICO. 2017) 

Observa-se, portanto, a manutenção de uma série de itens a serem cumpridos, que 

ratificam o entendimento de que uma política de padronização das publicações eletrônicas para 

inclusão no PPCE/UFPB, atendendo aos padrões mínimos para inclusão em Bases de Dados da 

área, configurar-se-á como preparação para a visibilidade de seu conteúdo, com melhoria na 

                                                 
8 Scientific Electronic Library Online (SciELO) – Programa financiado pela Fundação de Amparo à Pesquisa do 
Estado de São Paulo (FAPESP) para a publicação cooperativa de periódicos de acesso aberto na Internet. 
9 SCOPUS - É a maior Base de Dados de resumo e citações de literatura revisada por pares: revistas científicas, 
livros e trabalhos de conferência.  
10 Web of Science - Por meio dela estão disponíveis ferramentas para análise de citações, referências, índice h, 
permitindo análises bibliométricas.  
11 PubMED - É uma base gratuita que contém resumos e referências de artigos da Medline e de livros eletrônicos 
nos diversos campos da medicina, enfermagem, odontologia, medicina veterinária, saúde coletiva e ciências afins.  
12 RedALyC - No campo da publicação científica, a Redalyc.org propõe que todas as revistas científicas integradas 
à sua coleção efetivamente aumentem sua visibilidade e interatividade e obtenham maior impacto na mídia 
acadêmica. 

http://www.scielo.br/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/93707/desenvolvimento-e-operacao-da-colecao-scielo-brasil-para-o-periodo-de-1o-de-novembro-de-2016-a-31-de/
http://www.bv.fapesp.br/pt/auxilios/93707/desenvolvimento-e-operacao-da-colecao-scielo-brasil-para-o-periodo-de-1o-de-novembro-de-2016-a-31-de/
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classificação no Qualis-Periódicos13 Capes14 e com grandes possibilidades de aceitação nas 

mais reconhecidas Bases de Dados nacionais e internacionais. 

A divulgação dos requisitos mínimos necessários para que um periódico inicie sua 

trajetória, já com estrutura adequada para que venha a ser incluído em Bases de Dados, 

possibilita, indubitavelmente, uma maior facilidade de submissão, condições de aprovação, 

além da qualidade explícita aos autores que desejam submeter seus artigos, mesmo aquele título 

que ainda esteja amadurecendo, para adentrar nos estratos mais relevantes do Qualis, quais 

sejam: A1, A2, B1 e B2. 

A sociedade contemporânea vivencia um novo momento, cuja globalização15 propicia 

o acesso à informação que estava muito além do alcance de muitas pessoas no mundo. Mesmo 

nos países mais ricos e desenvolvidos, o fato de ter à disposição uma base de periódicos 

científicos com acesso livre, possibilita a geração de conhecimento e inovação que poderão ser 

revertidos em prol desta mesma sociedade. E a existência de uma política geral, estabelecida 

quanto ao funcionamento e submissões no Portal, reflete transparência e confiabilidade 

institucional. 

Para o Programa de Pós-Graduação em Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da 

Educação Superior - Mestrado Profissional (MPPGAV), o fruto deste trabalho contribui quanto 

à informação e transparência de como é possível submeter um periódico em Bases de Dados, 

conferindo destaque ao MPPGAV como precursor do assunto no âmbito da Universidade 

Federal da Paraíba. 

 Com base nessa identificação, é oportuno registrar, conforme Silva Júnior (2017, p. 

103), que, dentre as instituições públicas federais de ensino superior, pouco mais da metade 

dispõe de repositórios institucionais e, conforme Targino, Garcia e Paiva (2014, p. 127), na 

quase totalidade, disponibilizam repositórios constituídos pelas teses e dissertações e pelos 

Portais de Periódicos. A Universidade Federal da Paraíba faz parte desse elenco maior, tendo o 

                                                 
13 Qualis-Periódicos - Sistema usado para classificar produção científica dos programas de pós-graduação no que 
se refere aos artigos publicados em periódicos científicos. (Fonte: 
http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual) 
14 Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes). 
15 Globalização – “Dimensão fatual das relações humanas, carente pelo tanto de um arcabouço normativo ou 
valorativo único, tendo como sentido específico a ligação de lugares e acontecimentos locais em escala 
transnacional.  Podemos afirmar que o Global encontra sua melhor definição sob a figura da REDE. O conceito de 
rede define tanto uma nova matriz epistemológica nos estudos das Ciências Sociais, como uma nova “ontologia 
social”. [...] Colocando a ênfases nas relações e não em entidades, a nova leitura do social permite também rejeitar 
a cisão entre o micro e o macro como planos excluentes ou alternativos para a construção do objeto do 
conhecimento das Ciências Sociais.” (GONZÁLEZ DE GÓMEZ, 1997, p. 26-27) 
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PPCE/UFPB surgido, conforme informa o Professor Guilherme Ataíde Dias16 da “constatação 

de que a UFPB possuía diversos periódicos eletrônicos disponibilizados em sistemas 

heterogêneos”, o que se conclui, como objetivo primeiro do PPCE/UFPB, a reunião dos 

periódicos, vinculados à instituição, num único sistema. 

O PPCE/UFPB foi inaugurado em 18/05/2006, contando, ainda conforme o Professor 

Guilherme, com o apoio de alguns servidores, citados pelo respondente, da hoje denominada 

Superintendência de Tecnologia da Informação (STI), configurando-se como um dos primeiros 

do gênero em universidades federais brasileiras17.  

Deduz-se ser de conhecimento de grande parte da comunidade científica que as agências 

de fomento da pesquisa e da pós-graduação estimulam o desenvolvimento de políticas para que 

a visibilidade das produções avaliadas por pares torne-se uma realidade nas instituições 

brasileiras. Diante da situação identificada, surge a necessidade de esclarecer os seguintes 

questionamentos: 

- Qual a política utilizada pelo Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da UFPB para 

incluir e manter os periódicos?  

- Quais as dificuldades e/ou facilidades encontradas pelos editores para a inclusão do 

periódico no PPCE/UFPB? 

- Uma vez incluído no PPCE/UFPB, todos os Editores conhecem como dar visibilidade 

aos periódicos? 

- Havendo a submissão, quem é o profissional responsável, em cada periódico, pela sua 

inclusão nas Bases de Dados das respectivas áreas? 

Krzyzanowski e Ferreira (1998) destacam críticas relacionadas aos periódicos científicos 

registradas na literatura, a exemplo de, entre outras, a irregularidade na publicação e na 

distribuição do periódico; falta de normalização dos artigos científicos e do periódico como um 

todo; falta do corpo editorial e de referees (autoridade do periódico).  

Embora o texto tenha mais de quinze anos, identifica-se que a interrupção na publicação 

é uma realidade em alguns periódicos do PPCE/UFPB. Na contemporaneidade, acrescenta-se a 

possibilidade de identificação de plágio. O componente gera prejuízos ao padrão do periódico, 

respingando na qualidade do Portal que o acolhe. 

No entanto, mesmo ocorrendo um certo abalo no meio científico quando há retratação 

envolvendo má conduta científica, Azoulay, Bonatti e Krieger (2017, p. 1564) registram que os 

                                                 
16 Identificação nominal do Professor prévia e devidamente autorizada, ANEXO A. 
17 http://periodicos.ufpb.br/ojs2/index.php/index/about. Acesso em: 14 fev. 2017. 
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cientistas mais jovens da área são mais prejudicados se comparados com os colegas mais 

proeminentes e poderosos, pois escapam com mais facilidade, enquanto os colegas júniores são 

os principais responsabilizados. Oportuno mencionar o chamado “efeito Mateus”, quanto às 

normas comportamentais dos cientistas, o que, conforme esclarece Targino (2005, p. 50), “trata-

se de uma analogia ao Evangelho Segundo São Mateus, em que os melhores se tornam 

melhores, e os mais fracos, mais fracos ainda, pois cada um que tem, será dado mais, mas aquele 

que não tem, será retirado mesmo o pouco que ele tem”. 

Dessa forma, urge a necessidade de uma política que contemple o funcionamento do 

PPCE/UFPB, inclusive gerando-se informações que venham ao encontro das necessidades das 

equipes editoriais quanto aos requisitos para a visibilidade nacional e internacional, sendo 

imprescindível, também, para o (re)conhecimento do veículo de divulgação científica. 

Ao encontro dessa necessidade, objetiva-se, como ideia central deste trabalho, 

averiguar as práticas de gestão do PPCE/UFPB, a política para inclusão dos periódicos e a 

disseminação da informação quanto aos instrumentos de visibilidade e fomento para os 

periódicos.  

Entretanto, essa é uma investigação que requer planejamento operacional, do que se 

pretende alcançar, a partir dos seguintes passos, que podem, ou não, ocorrer na sequência exata 

apresentada:  

- identificar documentos de institucionalização do PPCE/UFPB; 

- conhecer a vinculação administrativa e o corpo gestor do PPCE/UFPB;  

- especificar os requisitos, em vigor, necessários para a publicação no PPCE/UFPB, 

contemplando apoio à edição de periódicos, acesso e padronização dos periódicos nele 

hospedados;  

- descrever dificuldades e/ou facilidades apontadas por editores para a submissão de 

periódico no PPCE/UFPB;  

- identificar os Programas de Pós-Graduação da UFPB que dispõem de periódicos no 

PPCE/UFPB;  

- especificar, a partir do Qualis Capes 2017, quais os Programas de Pós-Graduação da 

UFPB que dispõem de periódicos nos estratos A1, A2, B1 e B2;  

- identificar políticas de fomento para a produção científica; e 

- propor modelo de política e práticas de gestão para publicação no PPCE/UFPB. 

 O detalhamento histórico da produção científica está posto nos Capítulos Estado, 

Políticas Públicas, Ensino Superior e Produção Científica, juntamente com o Capítulo que trata 

do Surgimento das Universidades, trazendo, no seu âmago, informações sobre as Políticas 
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Públicas para o Ensino Superior e a Ciência; a Comunicação Científica e o Periódico Científico 

Eletrônico; e a Gestão da Publicação Científica. 

Nos Capítulos seguintes, estão apresentadas a Metodologia, a Análise dos Dados, 

incluindo a Política Pública e Gestão do PPCE/UFPB, informações sobre Dificuldade e/ou 

Facilidade para publicação no PPCE/UFPB, além do que se resolveu chamar de Produção 

Técnica Continuada. 

Consta, finalmente, o Capítulo “Discussão e considerações à guisa de conclusão deste 

nicho de investigação”, além dos Apêndices e Anexos necessários aos registros comprobatórios 

de utilização na Pesquisa, concluindo com um Índice remissivo, que pretende atender aos 

leitores mais pragmáticos. 
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2 ESTADO, POLÍTICAS PÚBLICAS, ENSINO SUPERIOR E PRODUÇÃO 

CIENTÍFICA 

 

 A definição de Estado, identificado no senso comum como “uma agência burocrática” 

ou como “uma figura notória ligada à administração pública”, como esclarece Mendonça (2012, 

p. 349), é muito simplista, sendo necessário conhecer suas raízes, para que se possa 

compreender o seu surgimento. 

 Registra-se, segundo Mendonça (2012, p. 350), o entendimento da matriz liberal ou 

jusnaturalista quanto ao conceito de Estado. Ela partia do entendimento de que seu estudo devia 

decorrer do Direito, o qual pertencia ao “domínio da natureza, assim como os demais 

fenômenos sociais”. Ainda sob o ponto de vista dessa matriz, os indivíduos, cuja natureza era 

tida como egoísta e agressiva, necessitavam ser mantidos dentro de limites administráveis. 

Portanto, 
para conter essa tendência, somente um pacto ou contrato social – fundador do próprio 
Estado – poderia garantir, mediante a sua externalidade, os direitos naturais tidos 
como fundamentais: a vida e a propriedade. Em teoria, os homens abririam mão de 
sua liberdade e suas prerrogativas individuais em nome de um governante – exterior 
e acima deles – que refrearia as consequências funestas do “estado natural”. Essa era 
a explicação para o surgimento do chamado “estado (ou sociedade) civil”, o 
verdadeiro Estado político, dentro do qual os indivíduos seriam tanto “civilizados” 
quanto cidadãos, sob o império do Estado e da lei. (MENDONÇA, 2012, p. 350) 

 Dessa forma, o Estado assumia a regulação a todos, ‘neutra’, ‘imparcial’ e 

‘desinteressadamente’, mas também o “monopólio da violência física”, no sentido de conter as 

possíveis ameaças ao acordo tácito firmado entre os governados e o governante - leia-se Estado. 

Porém, Mendonça (2012, p. 351) registra que essa concepção da origem e do papel do 

Estado apresentou-se problemática, uma vez que limitou ao âmbito político a ocorrência da 

sociabilidade humana e definiu o Estado como desprovido de vínculos com os grupos sociais 

que o integravam, sendo dotado de iniciativa própria. “Daí as afirmativas ainda presentes em 

nosso dia a dia [...] “o Estado fez” ou “o Estado decidiu””. 

 Contrapondo-se à visão liberal surge a matriz marxista que, conforme Mendonça (2012, 

p. 351), defende que:  
se há uma natureza humana biológica, ela é duplicada por uma forma especificamente 
sócio-histórica de existência que integra as transformações produzidas pelos próprios 
seres sociais sobre a natureza e o conjunto das relações nas quais estão inseridos. [...] 
os homens contam com uma sociabilidade própria que lhes é dada, em cada contexto 
histórico, pelo lugar por eles ocupado no processo de produção e de trabalho. 
(MENDONÇA, 2012, p. 351)  

No contexto dessa perspectiva, o Estado passa a existir em decorrência da necessidade 

da classe dominante de manter as propriedades - dantes de todos – e transformar em força de 
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trabalho os desprovidos de bens. A matriz marxista explicita que o Estado “emergiu do conjunto 

das relações sociais para garantir a continuidade da produção e reprodução de sua existência” 

(MENDONÇA, 2012, p. 352). 

Para entender o que significa sociedade, buscou-se Rua (2009, p. 14), que estabelece ser 

“um conjunto de indivíduos, dotados de interesses e recursos de poder diferenciados, que 

interagem continuamente a fim de satisfazer às suas necessidades”, que também são 

diferenciadas. Ainda aprofunda o entendimento, registrando que: 
Diferentemente da comunidade, a principal característica da sociedade é a 
diferenciação social. Seus membros não apenas possuem atributos diferenciados 
(idade, sexo, religião, estado civil, escolaridade, renda, setor de atuação profissional 
etc.), como também possuem ideias, valores, interesses e aspirações diferentes e 
desempenham papéis diferentes no decorrer da sua existência. Por serem diferentes, 
os indivíduos trarão contribuições múltiplas e específicas à vida coletiva: habilidades, 
talentos, oferta de serviços, demandas etc. (RUA, 2009, p. 14) 

 Já com relação ao termo “sociedade civil”, Bobbio (1998, 1207) discorre sobre o 

caminhar dos significados de “civil”, ora entendida como política ora como civilizada. Registrar 

o raciocínio do cientista político acrescenta clareza ao relato: 
É importante a distinção entre as duas acepções - "Sociedade civil" como "sociedade 
política" e "Sociedade civil" como "sociedade civilizada" - porque, enquanto na 
maior parte dos escritores dos séculos XVII e XVIII, os dois significados se 
sobrepõem, no sentido de que o Estado se contrapõe conjuntamente ao Estado de 
natureza e ao Estado selvagem, passando "civil" a significar, ao mesmo tempo, 
"político" e "civilizado", em Rousseau os dois significados são nitidamente 
distintos. (BOBBIO, 1998, p. 1207, grifo nosso) (BOBBIO, 1998)  

O autor (1998, 1210) apresenta a seguinte afirmativa sobre Sociedade civil e Estado: 
Sociedade civil é o espaço das relações do poder de fato e o Estado é o espaço das 
relações do poder legítimo. Assim entendidos, Sociedade civil e Estado não são duas 
entidades sem relação entre si, pois entre um e outro existe um contínuo 
relacionamento. (BOBBIO, 1998, p. 1210, grifo nosso)  

Retornando ao que se configura como Estado, Antonio Gramsci, filósofo italiano, recria 

o conceito de Estado, denominando-o “Estado ampliado”, uma vez que entende como 

permanente a inter-relação entre sociedade civil e sociedade política, esclarecendo que:  
A sociedade civil compreende o conjunto dos agentes sociais, associados nos 
chamados aparelhos privados de hegemonia, cernes da ação política consciente, e 
organizados pelos intelectuais orgânicos de uma classe ou fração, visando obter 
determinados objetivos. Em contrapartida, a sociedade política engloba o conjunto 
de aparelhos e agências do poder público propriamente dito. Qualquer alteração na 
correlação de forças vigente em uma dessas esferas repercute, forçosamente, na outra. 
(MENDONÇA, 2012, p. 353, grifo nosso)  

 Assim sendo, as múltiplas formas de organização e o consequente conflito, intrínseco 

ao convívio social, extrapolando os limites do Estado - entendido restritamente como 
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instituições públicas -, são, dialeticamente, os geradores do Estado ampliado, conforme 

apresenta Mendonça (2012, p. 353). 

 É oportuno trazer, neste momento, a identificação do que é Estado e do que é Governo, 

registrada por Höfling (2001, p. 31): 
Estado como o conjunto de instituições permanentes – como órgãos legislativos, 
tribunais, exército e outras que não formam um bloco monolítico necessariamente – 
que possibilitam a ação do governo; e Governo, como o conjunto de programas e 
projetos que parte da sociedade (políticos, técnicos, organismos da sociedade civil e 
outros) propõe para a sociedade como um todo, configurando-se a orientação política 
de um determinado governo que assume e desempenha as funções de Estado por um 
determinado período. (HÖFLING, 2001, p. 31, grifo nosso) 

 Observando-se o texto de Höfling (2001, p. 31) compreende-se a possibilidade de 

confusão entre Estado e Governo, levando-se em consideração que, em determinado período, 

as instituições permanentes - Estado - são responsáveis por executar os programas e projetos 

(políticas públicas) de um Governo. 

 É oportuno, portanto, apresentar breve exposição sobre o significado de Políticas 

Públicas. 

 A base do sistema capitalista sofre transformações estruturais na década de 1930 (crise 

econômica). E, conforme é apresentado por Barros (1998, p. 49), na ocasião o Estado assume 

o papel de “mediador das relações que, antes delimitadas ao nível infra-estrutural (produção), 

se deslocam para o nível superestrutural (Estado)”.  

 A “necessidade de se estabelecerem outras estratégias para a organização dos interesses 

da sociedade capitalista”, identificada como políticas públicas, decorre da “conformação 

societária”, que “implicou na complexificação das relações inerentes ao modo de produção 

capitalista", segundo o que apresenta Barros (1998, p. 49). 

 Quanto às vertentes das políticas públicas, elas são divididas nas políticas econômicas 

e nas sociais, sendo a educacional inserida nessa última. 

 Empiricamente, é curioso observar que a sociedade menos “politizada18” participa de 

“programas do Governo” e desconhece que está sendo partícipe de “políticas públicas”, que, 

segundo Teixeira (2002, p. 2), 
são diretrizes, princípios norteadores de ação do poder público; regras e 
procedimentos para as relações entre poder público e sociedade, mediações entre 
atores da sociedade e do Estado. São, nesse caso, políticas explicitadas, sistematizadas 
ou formuladas em documentos (leis, programas, linhas de financiamentos) que 
orientam ações que normalmente envolvem aplicações de recursos públicos. 
(TEIXEIRA, 2002, p. 2) 

                                                 
18 Politizada – “Que tem consciência de seus direitos e deveres políticos; cívico. Que tem grande conhecimento 
sobre política e busca saber sobre tudo que ocorre no âmbito político: universitário politizado. Que foi alvo de 
politização; que se educou politicamente”. (DICIONÁRIO..., 2017)  
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Já Souza (2006, p. 24-25), acrescenta: “Não existe uma única, nem melhor, definição 

sobre o que seja política pública”. O autor, porém, declara que a “definição mais conhecida 

continua sendo a de Laswell, ou seja, decisões e análises sobre política pública implicam 

responder às seguintes questões: quem ganha o quê, por quê e que diferença faz”. O mesmo 

autor ainda assevera que: “Definições de políticas públicas, mesmo as minimalistas, guiam o 

nosso olhar para o locus onde os embates em torno de interesses, preferências e idéias [sic] se 

desenvolvem, isto é, os governos”. Segundo ele, são essas definições que “assumem, em geral, 

uma visão holística do tema, uma perspectiva de que o todo é mais importante do que a soma 

das partes e que indivíduos, instituições, interações, ideologia e interesses contam, mesmo que 

existam diferenças sobre a importância relativa destes fatores”. 

Ainda tratando do entendimento de políticas públicas, Souza (2006, p. 26) acrescenta 

que as mudanças e resultados produzidos no mundo real pelos governos democráticos advêm 

da tradução de propósitos e plataformas eleitorais em planos, programas, projetos, Bases de 

Dados, sistemas de informação, pesquisas e ações. Já o BANCO INTERAMERICANO DE 

DESENVOLVIMENTO (2007, p. 16) assevera:  
Não existe uma lista universal de políticas públicas “corretas”. As políticas são 
respostas contingentes à situação de um país. O que pode funcionar em dado momento 
da história, em um determinado país, pode não dar certo em outro lugar, ou no mesmo 
lugar em outro momento. Em alguns casos, certas características particulares das 
políticas ou os detalhes de sua implementação podem ser tão importantes quanto a 
orientação geral dessa política. (BANCO INTERAMERICANO DE 
DESENVOLVIMENTO, 2007, p. 16) 

 Convém registrar o que apresenta o Banco Interamericano de Desenvolvimento (2007, 

p. 17) sobre o processo de formulação de políticas, o qual é - ou deveria ser -, formulado a partir 

de discussões que ocorrem num cenário político (arenas formais (Legislativo ou Ministérios) 

ou informais (rua)) onde atuam atores políticos – presidentes, líderes de partidos, legisladores, 

juízes, governadores –, grupos privados, sindicatos, meios de comunicação e outros membros 

da sociedade civil, ressaltando que “podem ter distintos graus de transparência”. Afora isso, a 

instituição identifica algumas características, ditas preponderantes à prática das políticas 

públicas:  
Estabilidade - em que medida as políticas são estáveis ao longo do tempo; 
Adaptabilidade - em que medida as políticas podem ser ajustadas quando falham ou 
quando as circunstâncias mudam; Coerência e coordenação - em que grau as políticas 
são compatíveis com outras políticas afins e resultam de ações bem coordenadas entre 
os atores que participam de sua formulação e implementação; Qualidade da 
implementação e da aplicação efetiva; Consideração do interesse público - em que 
grau as políticas atendem ao interesse público; e Eficiência - em que medida as 
políticas refletem uma alocação de recursos escassos que assegure retornos sociais 
elevados. (BANCO INTERAMERICANO DE DESENVOLVIMENTO, 2007, p. 17). 
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 Após tratar de Estado e políticas públicas, este trabalho objetiva historiar o ensino 

superior, iniciando-se com o surgimento das universidades e chegando à modernização das 

instituições de ensino. 

 

2.1 Surgimento das universidades 

 

O surgimento das universidades, do ensino superior e alguns recortes sobre produção 

científica e sua divulgação fazem parte dessa breve viagem que se inicia com o que Charle e 

Verger (1996) informam sobre o nascimento e evolução das universidades, especificamente as 

europeias que, apesar de não terem precedentes históricos, são herdeiras da História.  

As escolas catedrais, então modestas e despercebidas, ganharam notoriedade a partir do 

momento em que passaram a ser responsáveis por formar clérigos instruídos para atuar no 

ensino das Artes Liberais e Sagradas Escritura. 

 Alguns mestres resolveram empreender e abriram o que hoje denominam-se “escolas 

particulares”. Porém, a Igreja, que detinha o monopólio em matéria escolar, estabeleceu a 

necessidade de uma “autorização de ensino”, outorgada em cada diocese pela autoridade 

episcopal, que deveria ser apresentada e o que pode ser assim dito, pelo dono da escola, fosse 

particular ou não. O sistema só vigorou porque a maioria dos mestres eram clérigos, formados 

nas escolas catedrais. 

 No desenvolvimento natural das sociedades do Ocidente e da descoberta pela Igreja e 

pelas classes dirigentes de que necessitavam de letrados para gerir seus negócios, os mestres 

oriundos das diversas escolas, inclusive Direito e Medicina, começam a espalhar-se e ensinar 

pelas circunvizinhanças de suas localidades de origem. 

 Na segunda metade do século XII, ainda conforme Charle e Verger (1996), os centros 

escolares sofrem um brusco declínio e algumas escolas catedrais retornam à obscuridade. 

Quanto às escolas particulares das circunvizinhanças, elas desaparecem sem que se conheça a 

explicação para esse fenômeno. 

 Por volta de 1190, conforme esclarecem Charle e Verger (1996, p. 16), iniciou-se uma 

mudança, considerada decisiva, nas escolas de Direito da Bolonha – que eram privadas e 

independentes -, e se encontravam sob a égide do imperador Frederico Barba-Ruiva.  

 A mudança maior diz respeito aos estudantes que, de acordo com suas origens 

geográficas, começaram a se agrupar por nações estudantis e encontraram formas de, entre 

outras decisões, determinar, eles mesmos, os ensinamentos de que tivessem necessidade. 
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Surgem, então, duas “universidades”: a dos italianos ou citramontanos e a dos estrangeiros ou 

ultramontanos. 

 No entanto, houve uma tentativa de resistência por parte da Comuna (cidades 

independentes) à constituição das universidades estudantis. Durante o embate, o papa cedeu, 

aproveitando para introduzir em Bolonha o sistema da “autorização de ensino”, que passou a 

ser outorgada pelo arcedíago. 

 Charle e Verger (1996, p. 17) registram que em 1230 a Universidade de Bolonha está 

solidamente constituída quanto aos Direitos Civil e Canônico, mas somente depois de 1270 é 

que a Comuna reconhece oficialmente sua existência e os direitos dos estudantes. É também 

por volta de 1270 que surge outra “universidade” em Bolonha, para as Artes e Medicina.  

 Há, ainda, registro das universidades de Paris, Oxford, Montpellier, Cambridge e Pádua. 

Em Paris e Oxford as universidades eram associações de mestres, onde Artes Liberais e 

Teologia eram as disciplinas dominantes, com forte marca eclesiástica; já nas regiões 

mediterrâneas, as universidades eram associações de estudantes, sendo que o controle 

eclesiástico se dava fora da instituição. 

 Estabeleceu-se, então, uma situação considerada anárquica, onde os mestres concorriam 

entre si, cada um ensinava a seu modo e a massa dos estudantes tornava-se uma ameaça à ordem 

pública. Para resolver a questão, os mestres estabelecidos se associaram, objetivando, dentre 

outras coisas, impor um regime de estudos baseado na hierarquia das disciplinas e na coerência 

de exames e de diplomas. 

 A partir do século XIV observa-se contínuo surgimento de universidades e iniciam-se 

os registros documentais que, conforme Charle e Verger (1996, p. 25), foram identificados 

como “pergaminhos de requerimentos individuais endereçados pelas universidades ao papado, 

registros de matrículas”. 

 É oportuno mencionar que durante certo tempo houve o que pode ser chamado de 

‘desleixo com os estudos’, traduzido pelo descumprimento de cargas horárias e por fraudes nos 

exames. Além disso, era notório o fato de que o acesso rápido ao diploma e o baixo custo 

envolvido eram os motivadores confessos de muitos estudantes. 

 Curiosamente, já nessa época, alguns estudantes, dentre eles os mais dedicados à 

pesquisa, entendiam que poderiam contribuir para a sociedade na qual estavam inseridos, 

deduzindo, então, que já se pensava na extensão universitária e na divulgação (publicação 

científica) das descobertas oriundas dessas pesquisas e estudos. Senão observe-se: 
Por outro lado, de um modo mais amplo, e mesmo entre aqueles que desenvolviam 
estudos aprofundados, a noção de sua utilidade certamente social jamais esteve 
ausente. Mesmo que as disciplinas ensinadas nessas universidades pareçam-nos 
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atualmente demasiado teóricas, os universitários medievais estavam convencidos de 
que os estudos não constituíam um fim em si, mas deviam propiciar aos que 
alcançavam o saber beneficiarem-se pessoalmente dele e colocarem sua 
competência a serviço de fins socialmente legítimos. Salvo exceções, rejeitavam a 
ideia de um desfrute egoísta do saber; como um dom de Deus, este deveria servir tanto 
para a boa organização da sociedade cristã como para a salvação das almas. 
(CHARLE; VERGER, 1996, p. 29-30, grifo nosso)  

 As universidades medievais, além da contribuição cultural, ofereceram aos seus 

frequentadores assíduos uma “cultura de base”, que assumiu grande importância nas sociedades 

medievais a partir dos séculos XII e XIII, foi sendo disseminada para além do grupo restrito 

dos titulares de graus universitários, fazendo com que aqueles que tiveram formação, mesmo 

incompleta, fossem agentes de mudança intelectual no meio onde viviam, a partir da 

competência adquirida por intermédio dos estudos. 

 A transição da Idade Média para a Modernidade, conforme Cambi (1999, p. 196-197) 

explica, apresenta-se como revolução em muitas áreas, na medida em que “desloca o eixo da 

história do Mediterrâneo para o Atlântico, do Oriente para o Ocidente”, culminando, do ponto 

de vista geográfico, nos descobrimentos e colonizações, promovendo o contato com diferentes 

culturas e etnias, inclusive entre modelos antropológicos diferentes; migra do modelo feudal 

para o de intercâmbio centrado na racionalização de recursos, sem perder de vista o lucro. É 

quando se identifica o renascimento do sistema capitalista, caracterizando-se pela exploração 

dos recursos naturais, humanos e técnicos. 

 Já politicamente, Cambi (1999, p. 197) registra que a revolução se dá com o Estado 

moderno, cujas funções são controladas pelo soberano, com enfoque, na “própria prosperidade 

econômica”, mas “organizado segundo critérios racionais de eficiência”, havendo, por 

conseguinte, mudança no que se entende por poder, cujo exercício é distribuído nas diversas 

instituições, que recebem a responsabilidade de centralizar as decisões e controlar a sociedade 

como um todo. 

 No que tange à revolução social e ideológica-cultural, forma-se e afirma-se a burguesia, 

promovendo o capitalismo e uma concepção laica e racionalista do mundo, aliando-se à Coroa 

para, pouco depois, discordar desse modelo absoluto de poder. 

 Essas revoluções, culturalmente, geraram mudanças na educação e na pedagogia (essa 

nasce como ciência), cujos fins contemplam, agora, um indivíduo ativista socialmente, livre, 

objeto de estudo da pedagogia social (que o entende como necessitando de formação cidadã), 

produtora, podendo progredir para a formação de dirigentes. Na Modernidade, a família e a 

escola foram, segundo Cambi (1999, p. 203, 207), as duas instituições educativas que de 

maneira mais profunda sofreram mudanças, haja vista que ambas ocupavam (ocupam?) papel 
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central na formação dos indivíduos e nas reproduções culturais, ideológicas e profissionais da 

sociedade, “colocando depois nas mãos do Estado o projeto de pedagogização da sociedade 

civil”. 

 Por sua vez, as universidades na época moderna (séculos XVI – XVIII) começaram a 

ser criadas de forma muito modesta, se comparadas com os centros de origem medieval, 

supondo-se, inclusive, que algumas grandes cidades como Londres, Amsterdã, Madri entre 

outras tenham ‘ficado de fora’ em decorrência da desconfiança dos governos e das elites 

burguesas. Foi então que, fora da Europa, nas colônias americanas, a instituição universitária 

começou a se firmar. 

 Observa-se que as universidades assumem importância em quase todos os lugares, 

sendo modelos para as novas fundações. No entanto, surgem inovações em suas estruturas, que 

passam pelas concepções educativas e pela regionalidade de onde estavam inseridas, fazendo 

com que a uniformidade do modelo primeiro fosse se descaracterizando frente à modernidade 

e às práticas locais. 

 Nessa época, segundo Charle e Verger (1996, p. 43-44), “uma universidade se definia 

sempre por seu caráter de instituição oficial, fundada ou reconhecida por uma autoridade 

religiosa ou política”. As autoridades que podiam reconhecer a universidade foram aumentando 

e as decisões passaram a ser tomadas de forma local, garantindo que estabelecimentos 

fornecessem ensinamentos de tipo “parcialmente superior”. 

 Registra-se que a interferência e controle do Estado nas universidades, e a consequente 

retirada de suas autonomias, foram facilitados pela escassez de recursos próprios e pelo fato de 

que a política estatal assumiu o ônus dos salários dos regentes e a construção dos prédios, alguns 

suntuosos, responsabilizando-se, inclusive, pelo controle de grande parte de seus egressos, ao 

reservar para os graduados das instituições de ensino sob sua guarda um determinado número 

de empregos no clero e na judicatura. 

 Quem também traz um olhar sobre a questão da interferência do Estado é Jezine (2006), 

quando registra: 
[...] a intervenção do Estado no produto da universidade tem-lhe causado a perda da 
autonomia financeira e a redução da autonomia acadêmica, que busca resguardar 
desde a Idade Média. A nomeação de professores e as pesquisas realizadas nas 
universidades dependem cada vez mais de outras fontes externas, considerada em 
condicionante da separação entre ensino e pesquisa e a ideia de universidade como 
empresa. (JEZINE, 2006, p. 88). 

 Tomando por referência Charle e Verger (1996, p. 62), a nova universidade, que deveria 

estar a serviço do Estado e do príncipe, teve seu ícone em Göttingen (1733), do ducado de 
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Hanover, sob inspiração de um antigo estudante de Halle, G. A. von Münchhausen, que 

implantou quatro inovações, responsáveis pelo sucesso: 
[...] o Estado controlava de muito perto a gestão da universidade e principalmente a 
nomeação dos professores para precaver-se dos antigos corporativismos e do intenso 
controle dos teólogos luteranos. A introdução de disciplinas extra-acadêmicas [...] 
atraiu a clientela nobre de toda a Alemanha. A introdução de disciplinas modernas 
[...] assegurou as finalidades políticas e profissionais do ensino. Por fim, a introdução 
do “seminário”, destinado a uma grande repercussão no mundo germânico, em lugar 
das leituras e disputas escolásticas, assegurou a renovação pedagógica. (CHARLE; 
VERGER, 1996, p. 62-63). 

 É oportuno observar o que Oliveira (1988) registra sobre o Estado e sua dominação. 

Senão vejam: 
A estruturação da esfera pública, mesmo nos limites do Estado classista, nega à 
burguesia a propriedade do Estado e sua dominação exclusiva. Ela permite, dentro 
dos limites das "incertezas previsíveis", avanços sobre terrenos antes santuários 
sagrados de outras classes ou interesses, à condição de que isto se passe através de 
uma reestruturação da própria esfera pública, nunca de sua destruição. (OLIVEIRA, 
1988, p. 22, grifo nosso). 

 E assevera mais adiante: 
A tarefa da esfera pública é, pois, a de criar medidas, tendo como pressupostos as 
diversas necessidades da reprodução social, em todos os sentidos. Não é mais a 
valorização do valor per se: é a necessidade, por exemplo, da reprodução do capital 
em setores que, por sua própria lógica, talvez não tivessem capacidade de 
reproduzir-se. (OLIVEIRA, 1988, p. 22, grifo nosso). 

 Dessas afirmativas verifica-se, na atualidade, a dependência institucional pública de 

recurso do Estado, para grande parte de atividades de funcionamento administrativo e 

acadêmico. Já o investimento em pesquisa na pós-graduação será tratado mais adiante. 

 À guisa de complementar a questão da participação do Estado como provedor nas 

necessidades da sociedade como um todo – não só na educação -, recorre-se a Oliveira (1988, 

p. 14), que afirma que: 
Na medida em que o padrão de financiamento público constituiu-se em uma 
verdadeira esfera pública, as regras da reprodução tornaram-se mais estáveis porque 
previsíveis e da competição anárquica emergiu uma competição segmentada. Por 
certo, não deixou de haver competição no capitalismo, mas essa se dá dentro de regras 
preestabelecidas e consensuais. Essa universalização tem efeitos paradoxais, 
segmentando a competição em pelo menos dois níveis, o primeiro o circuito dos 
oligopólios e o segundo o circuito dos capitais competitivos. (OLIVEIRA, 1988, p. 
14) 

 Retornando aos estudos de Charle e Verger (1996, p. 63), e ainda em Göttingen, 

observa-se que seus professores eram verdadeiros pesquisadores, pois “publicavam muito e 

dirigiam revistas científicas em língua alemã” (grifos nossos). 
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 Afirma Jezine (2006, p. 99), que a universidade teve um papel fundamental “na 

formação de quadros intelectuais e técnicos no processo de expansão da sociedade industrial”. 

Ela argumenta, ainda, que: 
as suas grandes linhas estruturais e seu projeto político-pedagógico foram advindos 
do paradigma da modernidade19, tendo passado desde a Idade Média por provações 
no que se refere à disputa de seu controle (Igreja, Principados, Estado e Mercados), 
lutando pela garantia de autonomia na sua atuação. (JEZINE, 2006, p. 99-100, 
grifo nosso)  

A informação só corrobora com o brevíssimo registro, feito anteriormente, neste mesmo 

documento. 

Já com relação ao Brasil, se tem notícia, por meio de Cunha (2016, p. 152), que o 

“primeiro estabelecimento de ensino superior foi fundado pelos jesuítas na Bahia, sede do 

governo geral, em 1550” e que “os jesuítas criaram, ao todo, 17 colégios no Brasil, destinados 

a estudantes internos e externos, sem a finalidade exclusiva de formação de sacerdotes”, sendo 

que, em alguns desses colégios, “acrescia-se o ensino superior em Artes e Teologia”. 

 É oportuno registrar que o ensino superior brasileiro, na forma que se conhece 

atualmente, resultou, ainda segundo Cunha (2016, p. 153), “da multiplicação e da diferenciação 

das instituições criadas ao início do século XIX, quando foi atribuído ao Brasil o status de Reino 

Unido a Portugal e Algarve”, sendo que “ao fim do período colonial, o ensino superior sofreu, 

no Brasil, uma tardia refundação”. 

 Em Manaus, Amazonas, em 1909, foi criada a primeira universidade, extinta em 1926 

em decorrência da recessão econômica. A Faculdade de Direito, parte restante dessa instituição, 

foi incorporada, em 1962, à então recém-criada Universidade Federal do Amazonas, segundo 

revela Cunha (2016, p. 161-162). 

 Na sequência, foram criadas em 1911 a Universidade de São Paulo, e em 1912, a de 

Curitiba, no Paraná, que foi dissolvida em razão da proibição de equiparação de Instituições de 

Ensino Superior (IES) em cidades com menos de 100 mil habitantes. Em 1920 foi criada a 

Universidade do Rio de Janeiro, que assumiu duradouramente o status de universidade, sendo 

necessário registrar que foi o resultado de uma fusão das faculdades federais de Medicina e de 

                                                 
19 Paradigma da modernidade: Configura-se como a transição entre o moderno e o pós-moderno, ora seguindo o 
já estabelecido ora rompendo. É caracterizado por seis argumentos, também chamados guiãos: 1) 
conhecer/desconhecer ou o saber e a ignorância; 2) o desejável e o possível ou imaginação e prática; 3) o interesse 
e a capacidade ou quanto maior o interesse maior a capacidade; 4) o alto e o baixo / o solista e o coro ou cada 
função executada por quem é mais competente para fazê-la; 5) as pessoas e as coisas ou compulsão do trabalho e 
compulsão do consumo; 6) as mini-racionalidades não são racionalidades mínimas ou “quanto mais global for o 
problema, mais locais e mais multiplamente locais devem ser as soluções”. Adaptado de Santos (2010, p. 103-
111).  
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Engenharia, por sua vez, descendentes de cátedras criadas em 1808 e 1810 pelo príncipe regente 

e futuro rei, d. João VI, tudo conforme Cunha (2016, p. 162). 

 Em 1927 a aglutinação das faculdades de Engenharia, Direito, Medicina, Odontologia 

e Farmácia geram a organização de uma universidade em Minas Gerais. Já em 1934, a 

Universidade do Rio Grande do Sul recebe o status de universidade. Ela surge da diferenciação 

da faculdade denominada Escola de Engenharia de Porto Alegre, diferentemente da forma de 

criação das universidades criadas no Rio de Janeiro e Minas Gerais, por reunião de faculdades 

preexistentes. Em 1945, havia outras cinco instituições universitárias. Além das já citadas, a 

Universidade de São Paulo (criada em 1934) e a Universidade do Distrito Federal (de 1935), 

conforme pesquisa Cunha (2016, p. 163-164). 

 

2.1.1 Modernização do ensino superior 

 

 A tentativa de sincronizar a educação às necessidades do desenvolvimento econômico 

e social surge no segmento militar, nos quadros de referência da ideologia que clamava por 

reforma, objetivando a modernização do ensino superior. 

 Nessa linha, surge o Instituto Tecnológico de Aeronáutica (ITA), em 1947, 

caracterizado pela forte influência dos padrões americanos de organização universitária, 

implantando departamentos, pós-graduação, currículo flexível e regime de dedicação exclusiva, 

por parte dos docentes, tanto ao ensino quanto à pesquisa. 

 Cabe, aqui, o registro de que os Programas de Pós-Graduação (PPG) se constituíram 

como verdadeiros motores da reforma universitária brasileira, configurando-se pelo 

intercâmbio de brasileiros com universidades europeias e americanas, especialmente em 

programas de doutoramento e estágio. 

 As criações das universidades brasileiras, anteriormente identificadas, incluíam via de 

regra professores estrangeiros de alta qualificação, o que acabou por oportunizar condições para 

que se iniciasse a formação de um novo modelo de docente-pesquisador, que passou a ter papel 

de destaque no processo de institucionalização do campo científico e tecnológico brasileiro, 

conforme assegura Cunha (2016). 

 Esses professores, dentre Matemáticos, Físicos, Biólogos e Químicos, acabavam por 

formar alunos interessados por dedicar-se à pesquisa e ao magistério superior, que, por sua vez, 

iam para a Europa e Estados Unidos, onde ficavam sob a orientação dos grandes nomes da 

ciência da época. 
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Dado o prestígio de pesquisadores universitários e para-universitários em São Paulo, foi 

estabelecido na Constituição estadual paulista, em 1947, o repasse de 0,5% da receita pública 

para o apoio ao trabalho de pesquisadores individuais, sendo este dispositivo cumprido três 

anos depois, com o surgimento da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), cuja direção era composta sempre por cientistas de prestígio. 

Em 1948, em razão de dificuldades de acesso e à conjuntura desfavorável da 

administração estadual, é formada a Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência (SBPC), 

que tinha como objetivo difundir a ciência, visando apoio do Estado e da sociedade, o 

intercâmbio entre cientistas das diversas áreas, a defesa pela “verdadeira ciência”, e a liberdade 

de pesquisa. 

 O auge do movimento de modernização do ensino superior no Brasil, iniciado pelo ITA, 

e apoiados pelo Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq) e 

pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), ambos 

criados em 1951, ocorre com a criação da Universidade de Brasília, em 1961. 

 Nessa época, 1961, já havia um embrião de reforma universitária promovida por 

estudantes, que, surpreendentemente, tomou corpo no período da ditadura militar (1964-1985), 

com os Atos Institucionais e a Constituição de 1967, que extinguia o regime de cátedras, uma 

das reivindicações estudantis. 

 Ao mesmo tempo, há de se registrar os efeitos contraditórios que o regime autoritário 

produziu nas IES e as decorrentes perdas na área da pesquisa científica e tecnológica, conforme 

faz conhecer Cunha (2016): 
De um lado, professores e pesquisadores experientes foram compulsoriamente 
aposentados; docentes jovens foram impedidos de ingressar e/ou de progredir na 
carreira; reitores foram demitidos e, para o seu lugar, foram nomeados interventores; 
a autonomia administrativa e financeira, já tão reduzida, foi ainda mais restringida; 
o controle policial estendeu-se aos currículos, aos programas das disciplinas e até às 
bibliografias; as entidades estudantis foram severamente cerceadas, o que contribuiu 
para que centenas de jovens fossem atraídos para a luta armada. De outro lado, no 
entanto, uma aliança tácita entre docentes e pesquisadores experientes fez com que 
as agências de fomento ampliassem em muito os recursos destinados à pós-
graduação; novos prédios foram construídos nos campi e laboratórios foram 
equipados; a profissão docente foi institucionalizada mediante o regime de tempo 
integral e de dedicação exclusiva; as instituições públicas de ensino superior 
ampliaram expressivamente o número de estudantes nelas matriculados.(CUNHA, 
2016, p. 178-179, grifo nosso)  

 Ainda se tratando da reforma universitária, as universidades brasileiras conseguiram 

estabelecer os Programas de Pós-Graduação, nos moldes do modelo norte-americano, em tempo 

recorde, e, ainda mais estranho, ocorrido dentro do regime autoritário. 
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 A indissociabilidade entre ensino e pesquisa foi estabelecida, no Brasil, pela Lei nº 

5.540/196820, inicialmente com o objetivo de se evitar quadros distintos de professores e 

pesquisadores. Acabou, entretanto, por ser interpretada como sendo: o professor deveria ensinar 

e pesquisar. 

 Segundo Schwartzman (2011, p. 269) há uma discussão mundial por busca de solução 

quando à massificação da educação. O autor diz que, 
em temas como o papel da educação acadêmica e vocacional, a educação 
compensatória e a educação continuada, os modelos de organização e diferenciação 
da educação superior e sua internacionalização, o papel do Estado e do setor privado 
no provimento da educação em todos os níveis, e dos vínculos e relações entre a 
pesquisa acadêmica e a pesquisa tecnológica. (SCHWARTZMAN, 2011, p. 269) 

 Há, porém, empenho dos países europeus em reformar a educação superior, cujo projeto 

tem a denominação de Processo de Bologna21, onde busca-se instaurar padrões de qualidade 

universais que possibilitem a mobilidade mundial de estudantes e de profissionais ao tempo em 

que se defende a criação de um  
sistema flexível de estudos, com um nível inicial de três anos, de educação geral ou 
vocacional, seguido por um ciclo profissional de um a dois anos e um terceiro nível 
de estudos avançados de três a quatro anos, criando assim espaço para combinar a 
educação geral, a educação vocacional, a educação profissional e a formação 
científica e técnica de alto nível. (SCHWARTZMAN, 2011, p. 269) 

 Atentando para o que foi registrado até este ponto, são apresentadas considerações 

acerca do ensino superior, conhecimento científico e seu registro. 

 

2.2 Políticas públicas para o ensino superior e a ciência 

 

 Carnoy et al (2015, p. 2) informam que ensino superior, em maior quantidade e 

qualidade, é associado positivamente pelo público em geral a todos os elementos de uma 

sociedade desenvolvida. Eles asseveram que é em razão dessa afirmativa que “o foco dos 

governos dos BRICS22 em seus sistemas universitários tornou-se parte importante de suas 

                                                 
20 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L5540.htm.  
Desta Lei resta apenas o Art. 16, mesmo assim, todo alterado pela Lei 9.192/1995, esta disponível em 
http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/L9192.htm#art1. Trata do processo de escolha dos dirigentes 
universitários. 
21 Informações em http://ec.europa.eu/education/policy/higher-education/bologna-process_pt. 
22 Brasil, Rússia, Índia e China – BRIC. No material consultado inexiste informações acerca da África do Sul, 
quando a sigla passou a ser BRICS, onde o a letra "S" representa o 'South' de 'South Africa'.  
O acrônimo “Bric” foi criado em 2001, pelo economista britânico Jim O´Neil, “utilizando as iniciais dos quatro países 
considerados emergentes, que possuíam potencial econômico para superar as grandes potências mundiais em um período 
de, no máximo, cinquenta anos. A partir de 2006, o grupo passou a ser um mecanismo internacional, quando o Brasil, 
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políticas econômicas e sociais”. No entanto, reconhecem que há variação entre os BRICS 

quanto às estratégias de expansão e melhoria do ensino superior, em decorrência das limitações 

resultantes das condições históricas de cada um desses países. Entretanto, ainda segundo 

Carnoy et al (2015, p. 4), todos os quatro países têm  
dividido cada vez mais os custos da expansão da educação superior com alunos e suas 
famílias, seja pelo pagamento de mensalidades em instituições públicas seja pela 
promoção da expansão de faculdades e universidades particulares por meio do 
pagamento integral pela formação. (CARNOY et al., 2015, p. 4) 

 É oportuno observar que nos BRICS, exceto no Brasil, tanto as universidades públicas 

quanto as privadas são pagas, inclusive, conforme observa Altbach et al (apud CARNOY et al., 

2015, p. 6-7), atualmente está havendo uma propensão governamental em “considerar a 

educação superior como um bem privado”, e, por conseguinte, entendendo dever os estudantes 

e seus familiares - e não a sociedade como um todo – arcar com muito desse custo. 

 É mandatório citar Carnoy et al (2015, p. 11), no que diz respeito a observações sobre a 

importância da participação e responsabilidade do Estado quanto ao ensino superior, ao 

afirmarem, além do “poderoso papel desempenhado pelo Estado na formação do que acontece”, 

que “em todos os [países do] BRICS, uma parte importante da expansão das matrículas no 

ensino superior está nas instituições públicas”, porém, o financiamento estatal encontra-se 

distribuído no “custeio para todos os estudantes em universidades públicas e particulares, 

criação de um registro pago em universidades públicas, e prestação particular de serviços de 

ensino superior”.  

Conjecturam, entretanto, Carnoy et al (2015, p. 11-13), sem uma explicação simplista, 

qual a melhor ou adequada perspectiva para o crescimento econômico na era da informação e 

do conhecimento: se ensino particular ou público gratuito/subsidiado pelo Estado. Afirmam, 

ainda, que “em poucos casos a educação privada pode ser mais eficiente do que a educação 

pública” – hipoteticamente cobrar pelas matrículas em instituições públicas permitiria ao 

Estado influenciar sobre as áreas de estudo (administração, economia, direito, medicina, 

engenharia e ciências da computação) com alto retorno financeiro e alta externalidade23 -, mas 

que o fato de o Estado ‘abrir mão’ do investimento abrangente no ensino púbico pode 

configurar-se como uma escolha estratégica em prol de “dedicar mais recursos às universidades 

                                                 
Rússia, Índia e China decidiram dar um caráter diplomático a essa expressão na 61º Assembleia Geral das Nações 
Unidas”. (ENTENDA..., 2014) 
23 Carnoy et al (2015, p. 14) asseguram que “o argumento da “externalidade” pode ser usado como uma desculpa 
política para a reprivatização, mas os Estados fazem pouca distinção entre vários programas de estudo ao oferecer 
ensino superior público gratuito para a classe média, considerando que as externalidades variam muito entre as 
diferentes profissões”. 
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públicas de elite”. Os autores afirmam, contudo, que “nenhum dos países [...] [estudados – 

Brasil, Rússia, Índia e China] faz necessariamente isso”. 

 Não obstante o entendimento privatista, Carnoy et al (2015, p. 6) registram que a 

literatura assinala ter havido, nos últimos 30 (trinta) anos, “enorme expansão do ensino superior 

em todo o mundo”, destacando os países em desenvolvimento como celeiro desse 

acontecimento. Eles destacam que o crescimento populacional e a expansão dos ensinos 

primário e secundário são os “responsáveis” pela demanda por matrículas no ensino superior.  

 A internacionalização e a globalização dos sistemas universitários são mencionadas 

como uma das grandes revoluções no ensino superior, uma vez que muitos estudantes saem de 

seus países para estudar e permanecem para onde foram, mesmo após concluir os estudos. Nas 

áreas técnicas e de ciências o inglês lidera, o que pode justificar a predominância do modelo 

das universidades norte-americanas. Porém, Carnoy et al (2015, p. 15) questionam se os 

sistemas de ensino superior estariam sendo mais sugestionados por “fatores globais do que pelas 

condições políticas e financeiras nacionais”. A despeito dessas constatações e indagações, as 

pesquisas “tornam-se rapidamente disponíveis por meio da Internet, e os pesquisadores ao redor 

do mundo comunicam-se em tempo real...”, conforme aponta Carnoy et al (2015, p. 7). 

 Ao encontro de toda a modernização, consigna-se o crescente uso da tecnologia da 

informação, que viabiliza a Universidade Aberta e os cursos via Internet, que, por sua vez, 

propiciam a aprendizagem on-line, em horário flexível, aos estudantes jovens e aos adultos 

trabalhadores.  

Registra-se, sobre educação a distância24, a publicação do Decreto nº 9.057/201725, que 

regulamenta o art. 80, Lei nº 9.394/1996, a qual estabelece as diretrizes e bases da educação 

nacional26.  

O art. 80, da Lei nº 9.394/1996, afirma que “o Poder Público incentivará o 

desenvolvimento e a veiculação de programas de ensino a distância, em todos os níveis e 

modalidades de ensino, e de educação continuada”, declarando, assim, o apoio formal aos 

cursos à distância e o uso efetivo da World Wide Web. 

 

                                                 
24 Conforme art. 1º do Decreto nº 9.057/2017, considera-se educação a distância a modalidade educacional na qual 
a mediação didático-pedagógica nos processos de ensino e aprendizagem ocorra com a utilização de meios e 
tecnologias de informação e comunicação, com pessoal qualificado, com políticas de acesso, com 
acompanhamento e avaliação compatíveis, entre outros, e desenvolva atividades educativas por estudantes e 
profissionais da educação que estejam em lugares e tempos diversos. 
25 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2017/Decreto/D9057.htm. .  
26 Disponível em: http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/LEIS/L9394.htm#art80 
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2.2.1 A sociedade do conhecimento e a tecnologia da informação 

 

 Na obra ‘Sociedade da Informação no Brasil: livro verde’, Brasil (2000, p. 45), a 

educação é declarada como sendo “o elemento-chave na construção de uma sociedade baseada 

na informação, no conhecimento e no aprendizado”.  

 Por sua vez, os desenvolvimentos econômico, social, científico e tecnológico, 

característicos da sociedade contemporânea, necessariamente estão relacionados com a 

globalização, o compartilhamento de informação e a geração de conhecimento. Silva Júnior 

(2017, p. 31) assevera que “a comunicação científica é fundamental para o progresso científico e 

tecnológico”, enquanto que Bernheim e Chauí (2008, p. 7) relatam estar “assistindo à 

emergência de um novo paradigma econômico e produtivo no qual o fator mais importante 

deixa de ser a disponibilidade de capital, trabalho, matérias-primas ou energia, passando a ser 

o uso intensivo de conhecimento e informação”.  

 Castells (2016, p. 87), ao tratar de tecnologia, entende ser ela “o uso de conhecimentos 

científicos para especificar as vias de se fazerem as coisas de uma maneira reproduzível”, 

incluindo, entre as tecnologias da informação, o conjunto convergente de tecnologias em 

microeletrônica, computação, telecomunicações/radiodifusão, optoeletrônica e a engenharia 

genética. Morin (2014, p. 109), inclusive, visualiza a lógica das máquinas artificiais aplicadas 

à vida e à sociedade.  

 Assevera Castells (2016, p. 88) que a transformação vivenciada na atualidade se refere 

às tecnologias de processamento de informação e comunicação. Mais adiante, ele declara que 

a revolução tecnológica é caracterizada pela aplicação dos conhecimentos e das informações 

“para a geração de conhecimentos e de dispositivos de processamento/comunicação da 

informação, em um ciclo de realimentação cumulativo entre a inovação e seu uso”. 

 Já Vannevar Bush (1945, p. 3), além de discorrer sobre o progresso da ciência e suas 

inúmeras descobertas, apresenta a seguinte afirmativa sobre registros documentais, 

imprescindíveis ao registro das descobertas científicas:  
A record, if it is to be useful to science, must be continuously extended, it must be 
stored, and above all it must be consulted. Today we make the record conventionally 
by writing and photography, followed by printing; but we also record on film, on wax 
disks, and on magnetic wires. Even if utterly new recording procedures do not appear, 
these present ones are certainly in the process of modification and extension. (BUSH, 
1945, p. 3) 

Se um documento é importante para a ciência, deve ser preservado, armazenado, e 
principalmente consultado. Hoje, registramos convencionalmente pela escrita e pela 
fotografia, em seguida imprimimos; mas também gravamos em película, em discos de 
cera, e em meios magnéticos. Ainda que os novos métodos de gravação não tenham 
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sido lançados, estes atuais estão certamente em fase de transformação e avanço. 
(tradução de Fábio Mascarenhas e Silva) 

Os avanços das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e a existência da 

World Wide Web provocaram grandes transformações na sociedade e a levaram como um todo. 

No entanto, a científica, em especial, é levada a adequar-se às novas formas de registrar, 

comunicar e compartilhar, ratificando o que vaticinou Vannevar Bush no que pertine às 

transformações e avanços da ciência e da comunicação.  

 Ao encontro da afirmativa anterior sobre a World Wide Web, Bernheim e Chauí (2008, 

p. 14) tratam do “caráter internacional do conhecimento contemporâneo”, esclarecendo que os 

cientistas participam do que esses autores chamam de “academia mundial”, que é constituída 

por redes “que usam o cyberspace27, como meio de comunicação”.  

 As possibilidades de acesso criadas pela World Wide Web provavelmente tenham sido 

as responsáveis por trazer à tona os conflitos existentes no mercado dos periódicos científicos 

impressos, devido ao alto custo para manutenção das coleções e a consequente falta de 

financiamento, conforme registram Mueller (2006, p. 31) e Bomfá (2009, p. 19), mas também 

podem ter despertado a expectativa de disponibilização gratuita das produções periódicas 

científicas, sem comprometer, porém, a certificação do conhecimento científico fornecida pelos 

pares. 

Quanto a custos com publicação científica, conforme informam Esteves (2012), Garcia 

(2012), e Righetti (2012), em fevereiro de 2012 se teve notícia do manifesto The Cost of 

Knowledge ou “O custo do conhecimento”, organizado pelo matemático Tyler Neylon contra 

a Elsevier - maior editora científica naquele momento. 

Oportuno registrar que o manifesto foi provocado por um Projeto de Lei dos Estados 

Unidos28 - The Research Works Act -, que, conforme registra Eisen (2012), estabelecia que as 

pesquisas, mesmo que financiadas com recursos dos contribuintes, se publicadas em editora 

comercial, que transacionasse acessos, estariam impedidas de divulgação/acesso gratuitos. 

Aparentemente o manifesto surtiu efeito, haja vista que pelo menos a National Library 

of Medicine29 dispõe de artigos datados de 2013 até 201830, Figura 1. 

                                                 
27 Pierre Lévy (1999, p. 92) define ciberespaço como sendo “o espaço de comunicação aberto pela interconexão 
mundial dos computadores e das memórias dos computadores”, informando que a palavra “ciberespaço” foi 
inventada em 1984 por William Gibson em seu romance de ficção científica Neuromante. 
28 https://www.congress.gov/bill/112th-congress/house-bill/3699/text 
29 https://www.nlm.nih.gov/ e https://www.nlm.nih.gov/libserv.html 
30 https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-meta?query=2018+AND+elsevier&v%3Aproject=nlm-
main-website 
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Figura 1 - Resultado de busca - Termos "2018 AND elsevier" na National Library of Medicine 

 
Fonte: https://vsearch.nlm.nih.gov/vivisimo/cgi-bin/query-
meta?query=2018+AND+elsevier&v%3Aproject=nlm-main- website 

 

Recentemente, em fevereiro de 2018, o assunto voltou a ser notícia do El Confidencial31, 

sob o título “Todos contra Elsevier, el gigante editorial científico que cobra a España 25 'kilos' 

al año”, dando conta do investimento feito à Elsevier por diversas instituições públicas da 

Espanha, no total de mais de 25 milhões de euros. 

A crise dos periódicos estimulou o surgimento de um movimento em favor do acesso 

livre ao conhecimento científico. A partir do início da década de 1990, iniciam-se vários 

trabalhos para se resolver o impasse da difusão e acesso aos artigos científicos. 

No Brasil, conforme registram Sandes-Guimarães e Diniz (2014, p. 453), “o acesso 

aberto [...] é praticamente uma regra, influenciado por políticas da agência que realiza a 

avaliação de periódicos no Brasil (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível 

Superior – Capes) e pela criação da Scientific Electronic Library Online (SciELO)”. 

 Como consequência da World Wide Web, os documentos produzidos também mudaram 

de forma, surgindo, além das publicações eletrônicas, o correio eletrônico, as Bases de Dados 

e as ferramentas on line para coleta de dados das pesquisas. Todos acessados, e muitos gerados 

via aplicativos instalados nos dispositivos móveis, sem com isso esgotar as descobertas diárias 

na área. 

 Ambinder (2012, p. 16) ressalta que o acesso à informação por determinada sociedade 

repercute nas suas possibilidades de progresso, direcionando à Ciência a responsabilidade do 

“incremento social, político, econômico e tecnológico de uma nação” e, asseverando que: “A 

                                                 
31 https://www.elconfidencial.com/tecnologia/ciencia/2018-02-15/todos-contra-elsevier-gigante-revistas-
cientificas_1521884/ 
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busca e a construção do conhecimento científico constituem-se como um grande e permanente 

empreendimento e um fator determinante para a ampliação a capacidade de assimilação e 

desenvolvimento de novas tecnologias”. 

 Já Bomfá (2009, p. 19) declara que os novos meios de divulgação da ciência e o amplo 

acesso às informações pela sociedade, sem exclusividade ou preeminência do público 

acadêmico, só é possível graças às TICs em voga e inseridas na sociedade do conhecimento. A 

praticidade do acesso e da recuperação das informações, a forma célere com que é possível 

ocorrer e o armazenamento são beneficiados pela existência do ambiente eletrônico. 

 Tratando do conhecimento científico gerado, da necessidade de divulgação e das 

facilidades atuais para o compartilhamento, proporcionadas pelas novas tecnologias da 

informação, solidifica-se o periódico científico eletrônico como um meio favorável para 

propiciar visibilidade e reconhecimento no cenário da comunidade científica, seguindo o que 

Bomfá (2009, p. 19), registra,  
A expansão da Internet e das tecnologias a ela associadas trouxeram hábitos novos de 
pesquisa para o interior da Comunidade Científica – os pesquisadores têm a 
expectativa de poder ter acesso às publicações periódicas a partir do seu computador 
com acesso à Internet. Isso flexibiliza e a agiliza a forma de acesso, bem como a 
visibilidade das pesquisas científicas. (BOMFÁ, 2009, p. 19) 

 Em se tratando de comunidade e comunicação científicas, a partir de agora, este trabalho 

vai discorrer sobre a pós-graduação, celeiro natural das descobertas e ambiente propício para 

discussões acerca da ciência, inclusive por disponibilizar ferramentas, tecnologias e acessos a 

informações que, via de regra, estão indisponíveis fora da Academia. 

 

2.2.2 A política de pós-graduação no Brasil 

 

 As políticas públicas, segundo Secchi (2016, p. 1), “tratam do conteúdo concreto e do 

conteúdo simbólico de decisões políticas, e do processo de construção e atuação dessas 

decisões”. 

 Em julho de 1951, o Presidente do Brasil, Getúlio Vargas, constituiu uma Comissão 

para promover a Campanha Nacional de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

Decreto nº 29.74132, de 11 de julho de 1951. E em 1992, é instituída como fundação pública a 

Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), tendo seu Regimento 

                                                 
32 http://www2.camara.leg.br/legin/fed/decret/1950-1959/decreto-29741-11-julho-1951-336144-norma-pe.html 
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Interno aprovado em 25 de maio de 2017, através da Portaria nº 10533, alterada pela Portaria nº 

11034, de 2 de junho de 2017.  

A Fundação Capes, vinculada ao Ministério da Educação, tem por finalidade subsidiar 

o Ministério na formulação de políticas e no desenvolvimento de atividades de suporte à 

formação de profissionais de magistério para a educação básica e superior e para o 

desenvolvimento científico e tecnológico do País, conforme artigo 2º do seu Estatuto35. 

Nos primeiros anos da década de 1970, conforme afirma Rancich (1982, apud 

BARROS, 1998, p. 155-156), a expansão acelerada da pós-graduação culminou na 

identificação da necessidade de acompanhar e avaliar esse sistema, por parte da Capes, como a 

coordenadora da política nacional de pós-graduação. 

Após um tempo restrito às áreas internas da Capes – equipe técnica, consultores 

científicos e responsáveis pelos cursos de pós-graduação -, Rancich (1982, apud BARROS, 

1998, p. 155-156), registra que a partir de 1979/1980 houve a publicização dos resultados da 

avaliação para todos os cursos e pró-reitorias de pós-graduação, o que gerou um amplo 

intercâmbio institucional suscitado pelo debate sobre o sistema em si, os critérios e resultados. 

Imperioso trazer ao âmago desta investigação o que apresenta Secchi (2016, p. 63) 

quanto aos critérios para uma perfeita avaliação de política pública, registrados no QUADRO 

1. 

 
Quadro 1 - Critérios para avaliação de uma política pública 

Critério Descrição 
Economicidade Refere-se ao nível de utilização de recursos. 
Produtividade Refere-se ao nível de saídas de um processo produtivo. 
Eficiência econômica Trata da relação entre produtividade e recursos utilizados. 
Eficiência administrativa Trata de seguimento de prescrições, ou seja, do nível de conformação 

da execução a métodos preestabelecidos. 
Eficácia Corresponde ao nível de alcance de metas ou objetivos 

preestabelecidos. 
Equidade Trata da homogeneidade de distribuição de benefícios (ou punições) 

entre destinatários de uma política pública. 
Fonte: Secchi (2016, p. 63)  

O pioneirismo da experiência do sistema de avaliação e acompanhamento, sob a égide 

da Capes, e a abrangência implantada, contaram, desde o início, com relevante apoio da 

                                                 
33 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/26052017-Portaria-105-de-25-maio-de-2017.pdf 
34 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/05062017-PORTARIA-No-110-DE-2-DE-
JUNHO-DE-2017.pdf 
35 http://www.capes.gov.br/images/stories/download/legislacao/31012017-Decreto-N-8977de-30-de-janeiro-
de2017-.pdf 
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comunidade científica, haja vista que os pareceres que conduzem os trabalhos da instituição são 

homologados majoritariamente pelo colegiado superior da Capes, conforme afirma Rancich 

(1982, apud BARROS, 1998, p. 156). Porém, Barros (1998, p. 156) apresenta observações 

colhidas numa entrevista com a pesquisadora Ana Maria Fernandes - autora da publicação ‘A 

construção da ciência no Brasil e a SBPC’ -, e que vão desde elogio à consolidação e 

transparência do processo de avaliação, passando por crítica à concessão de bolsas de estudo, e 

concluindo com indicação de reestruturação dos cursos de mestrado quanto à duração e à 

categoria. 

Ao encontro do que opina Ana Maria Fernandes sobre o mestrado, Schwartzman (2011, 

p. 268-269), ao tratar do viés acadêmico da Pós-Graduação, consigna que “o Brasil criou o 

maior sistema de pós-graduação da América Latina” e que está “formando doutores que são em 

sua grande maioria contratados pelas próprias instituições que os formam, e com pouco impacto 

no desenvolvimento tecnológico e na transferência de conhecimentos para o setor produtivo”. 

Schwartzman (2011, p. 268) afirma, ainda, que, “na maioria dos países, os mestrados são cursos 

de curta duração voltados para o mercado de trabalho”, sendo que a predominância no Brasil é 

dos mestrados acadêmicos, visando qualificar professores. 

Diretamente relacionado ao objeto desta pesquisa, assevera Schwartzman (2011, p. 268) 

que: 
As publicações científicas, embora tenham aumentado significativamente nos últimos 
anos, têm baixo impacto em termos das citações que recebem, valendo, sobretudo, 
como pontos para o sistema de avaliação mantido pela CAPES. A produção de 
patentes e conhecimentos transferidos para o setor produtivo é bastante baixa. 
(SCHWARTZMAN, 2011, p. 268, grifo nosso) 

 No meio científico, citar pode indicar várias razões, porém registra-se, neste trabalho, 

as seguintes: identificar o pesquisador pioneiro no assunto, outorgar o devido crédito ao 

trabalho produzido anteriormente, identificar metodologias, apoiar afirmações, contrapor-se às 

ideias e conceitos, ou, ainda, ampliar a própria produção ou de pesquisadores amigos. 

 Fica explícito que a visibilidade da produção é o que possibilita o (re)conhecimento 

pelos pares, seja da mesma área ou das áreas correlatas, e, por conseguinte o que viabiliza as 

citações. É cabível mencionar que a Capes, por seus Comitês, utilizando Documentos de Área36, 

                                                 
36 “Os documentos de área possuem estrutura dividida em cinco tópicos contendo considerações gerais sobre o 
estágio atual da área, considerações sobre a avaliação Quadrienal, as Fichas de Avaliação que serão utilizadas no 
quadriênio para programas acadêmicos e profissionais, critérios de internacionalização, além de outras 
considerações específicas de cada área de avaliação.”. Disponível em: 
http://avaliacaoquadrienal.capes.gov.br/documentos-de-area 
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estabelece os critérios para a “Classificação da produção intelectual”37, identificados como 

Qualis-Periódicos, Roteiro para Classificação de Livros e Qualis Artístico. O Qualis-Periódicos 

é um dos objetos das considerações para esta investigação. O WebQualis38 é o aplicativo que 

possibilita a classificação e consulta ao Qualis das áreas. 

 Com relação à Classificação da produção intelectual, é fundamental esclarecer que o 

Qualis-Periódicos classifica a produção científica dos docentes e discentes dos Programas de 

Pós-Graduação quanto a artigos publicados em periódicos científicos. No entanto, no caso do 

autor vinculado ao Programa ou ao periódico – qualquer que seja a função ocupada, nesse 

último caso -, que publicar em periódico vinculado ao próprio Programa, resulta caracterizada 

a endogenia, cuja prática deve ser evitada, pois interfere na avaliação tanto do Programa quanto 

do periódico. 

Anualmente, a Capes procede à atualização dos instrumentos de avaliação, porém os 

estratos indicativos da qualidade permanecem os mesmos: de A1 - o mais elevado -, 

perpassando por A2; B1; B2; B3; B4; B5; até C, esse com atribuição de peso igual a zero. 

Pode suceder de um mesmo periódico estar classificado em mais de uma área e receber 

diferentes avaliações. A ocorrência apenas expressa o valor atribuído, por área, ao conteúdo 

veiculado, o que leva à necessidade de entender o valor como qualidade relativa do periódico. 

A Capes declara enfaticamente que a função do Qualis é avaliar a produção científica 

dos Programas de Pós-Graduação, devendo ser isentada de qualquer responsabilidade quanto 

ao uso dos dados para outros fins, estranhos às avaliações por ela identificadas. 

 Dito isto, é necessário abordar os assuntos de financiamento e fomento à pesquisa, pois 

estão intrinsecamente ligados aos investimentos com produção e divulgação científica.  

 Cunha, M. B. (2016, p. 201) identifica instituições e fontes de informação quanto a 

órgãos de fomento - instituições públicas e privadas - internacionais, regionais, nacionais e 

estaduais, QUADROS 2 e 3, que, integral ou parcialmente, auxiliam os pesquisadores com os 

custos de suas descobertas, e alerta, ainda, para que, previamente à submissão do pedido de 

auxílio para a pesquisa, os pesquisadores identifiquem e conheçam a instituição adequada, além 

de todos os formulários necessários e as regras a cumprir. 

 

                                                 
37 Disponível em: http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-
intelectual 
38 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriod
icos.jsf 
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Quadro 2 - Fontes de informação sobre financiamento e fomento à pesquisa 

Fonte de informação e Link Descrição 

Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação – Brasil 
http://www.mctic.gov.br/mctic/ope
ncms/index.html 

Página que detalha as principais fontes brasileiras e estrangeiras de 
financiamento para a pesquisa.  
As fontes nacionais são: Fundo Nacional de Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FNDCT), Fundo Global para o Meio Ambiente (GEF), 
CNPQ, FINEP;  
As fontes internacionais são:  
- os bancos de desenvolvimento (Banco Mundial, BIRD; Banco 
Interamericano de Desenvolvimento, BID; Banco de Cooperação 
Internacional do Japão, JBIC; Banco Alemão de Desenvolvimento, KFW) 
e 
- organismos e agências (Agência Espanhola para a Cooperação 
Internacional, AECID; Cooperação Andina de Fomento, CAF; 
Departamento de Desenvolvimento Internacional do Reino Unido, DFID; 
Direção Geral de Cooperação para o Desenvolvimento, DGCS; Fundo 
Internacional para o Desenvolvimento da Agricultura, FIDA; Fundo 
Financeiro para o Desenvolvimento da Bacia do Prata, FONPLATA; 
Agência Alemã de Cooperação Técnica, GTZ; Agência de Cooperação 
Internacional do Japão, JICA; Ministério das Relações Exteriores francês; 
Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, PNUD; Programa 
da Nações Unidas para o Meio Ambiente, PNUMA; União Europeia, UE; 
Agência Norte-Americana para o Desenvolvimento Internacional, USAID). 

The Grants Register 2017: The 
Complete Guide to Postgraduate 
Funding Worldwide 
Editors: Palgrave Macmillan 
https://www.palgrave.com/us/book/
9781137511423 

Fornece informações atualizadas sobre a disponibilidade e elegibilidade de 
bolsas de pós-graduação e profissionais. 
Lista mais de 1.200 organismos adjudicadores e fornece informações sobre 
mais de 4.900 bolsas de estudo em 56 países. 
Atualizações anualmente e pesquisadas por uma equipe especialista. 

Fonte: Cunha, M. B. (2016, p. 201-202)  

 
Quadro 3 - Principais instituições brasileiras de fomento à pesquisa 

Instituição e Link Descrição 

Banco da Amazônia (BASA) 
http://www.bancoamazonia.com.br/ 

O banco tem linhas de financiamento que visam à capacitação tecnológica 
nas áreas agropecuária, agroindustrial, agroflorestal, industrial e mineral no 
Acre, Amapá, Amazônia, Pará, Rondônia e Tocantins. 

Banco do Nordeste do Brasil 
(BNB) 
https://www.bnb.gov.br/ 

O banco tem linhas de financiamento para apoiar o processo de 
desenvolvimento tecnológico da indústria localizada no Nordeste, com 
ênfase na tecnologia de ponta, bem como na execução de pesquisa aplicada 
e difusão de tecnologias. 

Banco Nacional de 
Desenvolvimento Econômico e 
Social (BNDES) 
https://www.bndes.gov.br/wps/port
al/site/home 

O banco apoia projetos nos setores da indústria, infraestrutura, 
agropecuária, comércio e serviços. Existem diversas linhas de 
financiamento para as áreas de ciência e tecnologia. 

Ministério da Ciência, 
Tecnologia e Inovação 
http://www.mctic.gov.br/portal 

Tem por objetivo contribuir para o aperfeiçoamento nas áreas consideradas 
prioritárias para o desenvolvimento tecnológico e industrial, a saber: 
competitividade brasileira (aeroespacial, agropecuária, biotecnologia, 
defesa, energia, fármacos e saúde, nanotecnologia, nuclear, petróleo e gás, 
tecnologias da informação e comunicação); recursos naturais e meio 
ambiente, Antártica, biodiversidade, Amazônia, Mata Atlântica, Cerrado, 
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Pantanal, Pampas, Caatinga, Semiárido, biotecnologia marinha, desastres 
naturais, meteorologia, climatologia e hidrologia, mudanças climáticas, 
oceanos e zonas costeiras, recursos hídricos, recursos minerais); 
desenvolvimento social (inclusão digital, inclusão social e produtiva, 
popularização da CT&I e melhoria do ensino de ciências, tecnologias social 
e assistiva). 

Financiadora de Estudos e 
Projetos (FINEP) 
http://www.finep.gov.br/ 

Empresa pública criada em 24 de julho de 1967 que tem por objetivo 
fomentar, técnica e financeiramente, estudos, programas e projetos 
científicos e tecnológicos. Vinculada ao Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação, atua como secretaria executiva do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (FNDCT). 

Fundação Amazônia Paraense de 
Amparo à Pesquisa (FAPESPA) 
http://www.fapespa.pa.gov.br/ 

Criada pela lei complementar nº 61, de 24/7/2007, tem o objetivo de 
financiar programas e projetos de pesquisa realizados em instituições no 
Pará. 

Fundação Araucária de Apoio 
Científico e Tecnológico do 
Paraná 
http://www.fappr.pr.gov.br/ 

Criada pela lei n. 12 020 de 1998, apoia projetos e atividades que 
contribuam para o desenvolvimento científico e tecnológico do Paraná. 

Fundação Banco do Brasil 
(FBB) 
https://fbb.org.br/pt-br/ 

Criada em dezembro de 1985, absorveu as atividades do antigo Fundo de 
Incentivo à Pesquisa Técnico-Científica (FIPEC). Apoia projetos na área 
científico-tecnológica com ênfase na agroecologia, agroindustrial, água, 
educação e resíduos sólidos. 

Fundação Cearense de Apoio ao 
Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico (FUNCAP) 
http://www.funcap.ce.gov.br/ 

Tem por objetivo incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico do 
Ceará. Concede bolsas de estudos e auxílios à pesquisa. 

Fundação Coordenação de 
Aperfeiçoamento do Pessoal de 
Nível Superior (CAPES) 
http://www.capes.gov.br/ 

Fundada em 1951, vinculada ao Ministério da Educação, tem por objetivo a 
formulação das políticas de pós-graduação e formação de recursos humanos 
para docência em grau superior. Concede bolsas de estudos e apoia 
programas de pós-graduação. 

Fundação de Amparo à Ciência e 
Tecnologia do Estado de 
Pernambuco (FACEPE) 
http://www.facepe.br/ 

Tem por objetivo incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico de 
Pernambuco. Concede bolsas de estudos e auxílios à pesquisa. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Distrito Federal (FAPDF) 
http://www.fap.df.gov.br/ 

Seu objetivo é estimular, apoiar e promover o desenvolvimento científico, 
visando ao bem-estar da população, defesa do meio ambiente e progresso 
da ciência e tecnologia na área do Distrito Federal. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado da Bahia (FAPESB) 
http://www.fapesb.ba.gov.br/ 

Tem por objetivo incentivar o desenvolvimento científico e tecnológico da 
Bahia. Concede bolsas de estudos e auxílios à pesquisa. 

Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Estado da Paraíba (FAPESQ). 
http://fapesq.rpp.br/ 

Tem por objetivo apoiar projetos de pesquisa que visem, em especial, ao 
desenvolvimento socioeconômico da Paraíba. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Alagoas 
(FAPEAL) 
http://www.fapeal.br/ 

Tem por objetivo promover o desenvolvimento científico e tecnológico de 
Alagoas, por meio do financiamento de projetos de pesquisa nos vários 
campos da ciência e da tecnologia. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de Minas Gerais 
(FAPEMIG) 
http://www.fapemig.br/ 

Realiza fomento e apoio à: a) pesquisa científica e tecnológica consideradas 
relevantes para o desenvolvimento de Minas Gerais; b) capacitação de 
recursos humanos para a pesquisa; c) difusão de resultados de pesquisa 
científica e tecnológica. 
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Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado de São Paulo 
(FAPESP) 
http://www.fapesp.br/ 

Concede bolsas de estudos e auxílios para pesquisa a pesquisadores de São 
Paulo. É considerada a mais forte e atuante fundação do gênero. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Amazonas 
(FAPEAM) 
http://www.fapeam.am.gov.br/ 

Concede bolsas de estudos e auxílios para pesquisa a pesquisadores do 
Amazonas. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Maranhão 
(FAPEMA) 
http://www.fapema.br/ 

Criada em 31 de janeiro de 2003, tem o objetivo de financiar programas e 
projetos de pesquisa realizados em instituições públicas ou privadas do 
Maranhão. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Mato Grosso 
(FAPEMAT) 
http://www.fapemat.mt.gov.br/ 

Tem o objetivo de financiar programas e projetos de pesquisa realizados em 
instituições do Mato Grosso. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Piauí (FAPEPI) 
http://www.fapepi.pi.gov.br/ 

Tem o objetivo de financiar programas e projetos de pesquisa realizados em 
instituições do Piauí  

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio de Janeiro 
(FAPERJ) 
http://www.faperj.br/ 

Apoia projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do estado do Rio de Janeiro. 

Fundação de Amparo à Pesquisa 
do Estado do Rio Grande do Sul 
(FAPERGS) 
http://fapergs.rs.gov.br/inicial 

Apoia a ciência e tecnologia com a concessão de bolsas de estudos e auxílios 
à pesquisa nos campos prioritários ao desenvolvimento do Rio Grande do 
Sul. 

Fundação de Apoio à Ciência e 
Tecnologia do Espírito Santo 
(FAPES) 
https://fapes.es.gov.br/ 

Apoia projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do Espírito Santo. 

Fundação de Apoio à Pesquisa 
Científica e Tecnológica do 
Estado de Santa Catarina 
(FUNPESC) 
http://www.fapesc.sc.gov.br/ 

Apoia projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico de Santa Catarina. 

Fundação de Apoio à Pesquisa 
do Rio Grande do Norte 
(FAPERN) 
http://www.fapern.rn.gov.br/ 

Apoia projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do Rio Grande do Norte. 

Fundação de Apoio à Pesquisa e 
à Inovação Tecnológica do 
Estado de Sergipe 
(FAPITEC/Se) 
http://www.fapitec.se.gov.br/ 

Apoia projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do Sergipe. 

Fundação de Apoio ao 
Desenvolvimento do Ensino, 
Ciência e Tecnologia do Estado 
do Mato Grosso do Sul 
(FUNDECT) 
http://fundect.ledes.net/ 

Apoia projetos e atividades que contribuam para o desenvolvimento 
científico e tecnológico do estado do Mato Grosso do Sul. 
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Instituto Brasileiro do Meio 
Ambiente e dos Recursos 
Naturais Renováveis (IBAMA) 
http://www.ibama.gov.br/ 

Promove a execução, por meio de financiamento induzido, de estudos e 
pesquisas nas áreas de manejo e conservação de recursos naturais, 
biodiversidade, tecnologia de gestão ambiental, educação ambiental, 
informação ambiental e ecossistemas tropicais. 

Fonte: Cunha, M. B. (2016, p. 202-206) 

 Os links das fontes de informação e das instituições foram checados em fevereiro de 

2018, confirmados e atualizados. Com isto, entende-se que o levantamento realizado por Cunha, 

M. B. (2016, p. 202-206) vem ao encontro da necessidade que os pesquisadores têm desse tipo 

de informação. 

 Barbalho (2005, p. 139-140) registra que a Associação Brasileira de Editores Científicos 

(ABEC) alerta sobre a possibilidade de agências financiadoras exigirem cumprimento de alguns 

padrões para a concessão do financiamento, e que a ABEC, preocupada com a qualidade dos 

periódicos científicos, faz identificações de possíveis exigências pelas agências: 
Publicar mais de 50% de artigos científicos e/ou técnico-científicos, gerados a partir 
de pesquisas originais, não divulgadas em outras revistas; possuir abrangência 
nacional e/ou internacional, quanto a colaboradores, corpo editorial e conselho 
científico, devendo ser este de alto nível; manter edição regular por, pelo menos, um 
ano imediatamente anterior à data da solicitação; publicar, no mínimo, cinco artigos 
por fascículo; edita, pelo menos, dois fascículos por ano; não ter caráter 
departamental, institucional ou regional, com o predomínio de trabalhos localizados; 
atender aos padrões mínimos de normalização da ABNT; manter International 
Standard Serial Number (ISSN), obtido junto ao Instituto Brasileiro de Informação 
em Ciência e Tecnologia (IBICT). Barbalho (2005, p. 139-140) (BARBALHO, 2005) 

 Oportuno se faz esclarecer que Barbalho (2005, p. 139) apesar de indicar um link 

desativado da ABEC - sendo o atual www.abecbrasil.org.br/ -, força a manutenção das 

orientações da ABEC no documento, pois vêm ao encontro das boas práticas de publicação, 

que serão ratificadas mais adiante. 

 

2.3 A comunicação científica e o periódico científico eletrônico 
 

 Ao se conhecer o breve histórico do surgimento das universidades, a produção e o 

registro científicos apareceram quase imperceptíveis, tomando por base o texto de Charle e 

Verger (1996), e dentro de contextos históricos que por pouco não passaram despercebidos. 

Exemplo disto é a visão de compartilhamento de conhecimento por parte dos estudantes a partir 

do século XIV e a produção dos professores/pesquisadores de Göttingen. 

 Buscando o entendimento de Vogt (2003, p. 2), este apresenta a expressão “cultura 

científica” defendendo que, além de englobar os termos e significados “alfabetização científica 

(tradução para scientific literacy), popularização/vulgarização da ciência (tradução para 
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popularisation/vulgarisation de la science), percepção/compreensão pública da ciência 

(tradução para public understanding/awarness of science)”, acrescenta em seu campo de 

significações a concepção de que o desenvolvimento científico é um processo cultural, de 

quaisquer desses pontos de vista: de sua produção; de sua difusão entre pares; na dinâmica 

social do ensino e da educação; e de sua divulgação na sociedade, neste caso, “para o 

estabelecimento das relações críticas necessárias entre o cidadão e os valores culturais, de seu 

tempo e de sua história”. 

 Constrói Vogt (2003, p. 4) a Espiral da Cultura Científica, FIGURA 2, e detalha como 

a idealizou: 
Tomando-se como ponto de partida a dinâmica da produção e da circulação do 
conhecimento científico entre pares, isto é, da difusão científica, a espiral desenha, 
em sua evolução, um segundo quadrante, o do ensino da ciência e da formação de 
cientistas; caminha, então, para o terceiro quadrante e configura o conjunto de ações 
e predicados do ensino para a ciência e volta, no quarto quadrante, completando o 
ciclo, ao eixo de partida, para identificar aí as atividades próprias da divulgação 
científica. (VOGT 2003, p. 4) 

 

Figura 2 - Espiral da Cultura Científica 

 
Fonte: Vogt (2003, p. 4)  

 

 Vogt (2003, p. 5) identifica, FIGURA 3, quem seriam os atores e instituições em cada 

um dos quadrantes: 
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Figura 3 - Atores e instituições no Espiral da Cultura Científica 

 

 III – Ensino para a ciência  IV – Divulgação científica 
 Destinadores: cientistas, professores, 

diretores de museus, animadores culturais da 
ciência 
 
Destinatários: os estudantes e, mais 
amplamente, o público jovem 
 
(os museus e as feiras de ciência) 

 Destinadores: jornalistas e cientistas 
 
Destinatários: sociedade em geral e, de modo 
mais específico, a sociedade organizada em 
suas diferentes instituições, inclusive, e 
principalmente, a sociedade civil, o que 
tornaria o cidadão o destinatário principal 
dessa interlocução da cultura científica 
 
(as revistas de divulgação científica, as páginas e 
editorias dos jornais voltadas para o tema, os 
programas de televisão) 
 

 II – Ensino de ciência e formação de 
cientistas 

 I – Produção e difusão de ciência 

 Destinadores: cientistas e professores 
 
Destinatários: os estudantes 
 
(as universidades, o sistema de ensino 
fundamental e médio, o sistema de pós-
graduação) 

 Destinadores e destinatários da ciência: os 
próprios cientistas  
 
(as universidades, os centros de pesquisa, os 
órgãos governamentais, as agências de fomento, 
os congressos, as revistas científicas) 

 
Fonte: Adaptação de Vogt (2003, p. 4)  

 É imprescindível registrar a observação que Vogt (2003, p. 5) faz quanto ao fluxo da 

espiral, ao estabelecer que no cumprimento do ciclo de sua evolução a espiral da cultura 

científica não retorna ao mesmo ponto do início, 
mas a um ponto alargado de conhecimento e de participação da cidadania no processo 
dinâmico da ciência e de suas relações com a sociedade, abrindo-se com a sua chegada 
ao ponto de partida, em não havendo descontinuidade no processo, um novo ciclo de 
enriquecimento e de participação ativa dos atores em cada um dos momentos de sua 
evolução. (VOGT, 2003, p. 5)  

 Desta forma, entende-se que o almejado é que seja um ciclo virtuoso de produção de 

ciência, ensino de ciência, ensino para a ciência, divulgação científica, e retoma, desta feita 

melhorado, produção de ciência, ensino de ciência, ad infinitum.  

No entanto, o próprio Vogt (2006, p. 23) afirma que “em toda relação humana notamos 

a interação humana de pelo menos duas vontades” e que não é porque uma delas esteja 

transbordando de “excelentes intenções, por exemplo, a transmissão de conhecimentos, que a 

outra se abandona como uma esponja sedenta, ávida por desfazer-se de suas representações 

preexistentes, seus medos ou seus repúdios”. 
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 Então, passeando por Chauí (2001), num texto que trata do ensino e das universidades, 

identifica-se uma constatação da autora, que trata do Direito e da forma que cada pesquisador 

pode desejar comunicar seus estudos e resultados de pesquisa, o qual está transcrito a seguir: 
É perfeitamente possível que um professor seja um pesquisador que prefere 
ver nas aulas o momento da publicação e da socialização de sua pesquisa, não 
tem especial interesse em que a publicação assuma forma de livros ou artigos; 
como é perfeitamente possível que um pesquisador considere que o público 
que pretende atingir ultrapassa o de seus estudantes e prefira a publicação de 
livros e artigos. (CHAUÍ, 2001, p. 102). 

 Via de regra, no momento atual em que a publicação científica é condição sine qua non 

para os professores/pesquisadores conquistarem melhores condições de ascensão funcional e 

notoriedade entre os pares, eles não têm outra opção a não ser publicar, e publicar “bem”, em 

periódicos bem ranqueados!  

Para auxiliar onde é melhor publicar, a Capes ao criar o QUALIS39, estabeleceu uma 

classificação de Periódicos Científicos que indica onde os pesquisadores, docentes e/ou alunos 

devem publicar – considerando os estratos relevantes na Ciência -, e que, atualmente, pode ser 

acessado via Plataforma Sucupira40. 

Oliveira (2013) menciona que em 1951 o Ministério da Educação (MEC) já começava 

a pensar o aperfeiçoamento de pessoal de nível superior, e que, a partir de 1970, ainda no regime 

militar, a Capes  
foi assumindo a avaliação, a supervisão e o fomento da pós-graduação, assim como 
foi se integrando ao sistema nacional de ciência e tecnologia, o que estava em 
consonância com a Reforma Universitária, [...] que, dentre outros, enfatizava a pós-
graduação e a pesquisa no âmbito das universidades federais. (OLIVEIRA, 2013, 
p. 260, grifo nosso) 

Algumas diretrizes são destacadas por Oliveira (2013), como a materialidade da 

institucionalização da política de Pesquisa e Desenvolvimento (P&D) e de Ciência, Tecnologia 

e Inovação (CT&I): 
[...] a ampliação da pós-graduação com ênfase nas áreas tecnológicas e engenharias; 
o apoio à interação entre universidades, governo e empresas; a internacionalização 
e cooperação internacional (captação de conhecimento novo, graduação e doutorado 
sanduíche, atração de mais alunos e pesquisadores visitantes estrangeiros, apoio à 
produção científica); [...] a transferência do conhecimento (resultados da pesquisa) 
da academia para o setor produtivo; a transformação das pesquisas em produtos e 
serviços (pesquisas aplicadas); o incentivo a produção de pesquisa e inovação nas 
empresas/fábricas por meio de inventivos fiscais; [...]. (OLIVEIRA, 2013, p. 263, 
grifos nossos) 

                                                 
39 http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/classificacao-da-producao-intelectual 
40 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriod
icos.jsf 
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Uma breve contribuição de Stiglitz (2002), quanto a conhecimento na era da 

globalização, afirma que: “A globalização reduziu a sensação de isolamento que muitas nações 

em desenvolvimento sentiam um século atrás, e deu acesso a um conhecimento que estava além 

do alcance de muitas pessoas nesses países – até mesmo dos mais ricos em qualquer país”.  

Essa constatação corrobora com a informação sobre internacionalização e a facilidade 

com a qual o conhecimento pode ser construído e compartilhado nos dias atuais. 

 Com base nos autores que ofereceram suporte a este documento, observa-se a grande 

luta, consistente, de setores e pessoas, para estabelecimento das universidades, nas quais a 

Igreja inicia o processo e o Estado acaba por assumir a responsabilidade de normatizar as 

concessões e fiscalizar os estabelecimentos, além de criar políticas que venham ao encontro da 

produção e disseminação do conhecimento científico. 

As iniciativas quanto à pesquisa, ao registro e à disseminação da produção científica, 

leia-se produção do conhecimento, estão cada vez mais próximas das diretrizes econômicas 

para o desenvolvimento do País. 

Entretanto, conforme alerta Oliveira (2013), esse caminhar com o olhar fixo exclusiva 

ou preferencialmente na economia para o desenvolvimento traz consequências e implicações 

para o campo científico-universitário, das quais se sobressaem: 
a) a ideia de que a universidade, ou melhor, o conhecimento deve servir ao mercado 
e não diretamente à sociedade; b) a ampliação do processo de subordinação e/ou 
empresariamento da educação superior e da produção da pesquisa; c) o aumento da 
competição entre as instituições acadêmicas, que buscam ser ranqueadas entre as 
melhores do país e do mundo; d) a ideia de inovação como forma de regulação da 
educação superior, da pós-graduação e da produção do conhecimento, o que implica 
em maior flexibilização e fluidez da produção do trabalho acadêmico, sem o 
necessário engajamento social; e) a crescente mudança de mentalidade e o modus 
operandi dos pesquisadores, que podem ser remunerados de modo complementar 
pelas empresas e que adquirem uma mentalidade cada vez mais empreendedora e 
empresarial. (OLIVEIRA, 2013, p. 269) 

 Mas, conforme auxilia Oliveira (1988), 
a relação social de produção não se mede apenas nem pela presença do salário nem 
da propriedade privada; ela inclui, além disso, todas as esferas necessárias para a 
reprodução do capital, como a circulação, a distribuição e o consumo, além da esfera 
da produção. A "revolução copernicana" da relação social de produção [...]é a 
presença do fundo público na reprodução simultânea do capital e da força de trabalho. 
(Oliveira, 1988, p. 20). 

Depreende-se dessas informações a afirmativa de Chauí quanto à possibilidade de que 

ainda haja “pesquisador que prefere ver nas aulas o momento da publicação e da socialização 

de sua pesquisa”, e de que “não tem especial interesse em que a publicação assuma forma de 

livros ou artigos” parece utópica no momento atual e, se ainda existe, está cada dia mais raro! 
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 Quanto à comunicação científica e uma de suas formas de publicação, serão expostas, a 

seguir, informações sobre como surgiram e evoluíram os periódicos científicos. 

 

2.3.1 Surgimento e evolução do periódico científico 

 

 Os filósofos, no século XVI, eram os responsáveis pelo fazer científico e usavam a 

argumentação e a dedução para explicar os fenômenos da natureza, é o que esclarece Mueller 

(2003, p. 73). Porém, a partir do século XVII, ainda conforme Mueller (2003, p. 73), a dedução 

perde a aceitação de principal método de pesquisa e a comunidade científica, para considerar 

que os conhecimentos resultantes da pesquisa fossem admitidos como científicos, estabelece a 

exigência de que as evidências passem a ser baseadas na observação e na experiência empírica. 

 A mudança, que caracteriza o surgimento da ciência moderna, repercute na forma como 

a comunicação científica ocorre, uma vez que a comunicação entre os filósofos-cientistas era 

realizada pessoalmente ou por cartas, ao que se dá a designação de “literatura cinzenta41” na 

área da Ciência da Informação. Os livros e tratados também eram meios de divulgação da 

ciência, porém decorria grande tempo entre a descoberta científica e a produção e a publicação 

da informação. 

Considerando que uma das características da ciência moderna era a importância dada à 

comunicação rápida e precisa, além do compartilhamento de ideias e críticas entre os cientistas 

com interesse no assunto pesquisado, surge o periódico científico com possibilidade de 

agilidade e amplitude do alcance da comunicação científica. 

 Cunha, M. B. (2016, p. 21-22) assegura que  
As expressões publicação seriada, periódico, revista técnica, revista científica e 
publicação periódica são usadas indistintamente para designar um tipo de documento 
que tem as seguintes características: 
a) periodicidade: intervalo de tempo entre a publicação de dois fascículos sucessivos, 
ou a frequência prefixada para o aparecimento dos fascículos; 
b) publicação em partes sucessivas: obedecem geralmente a uma sistematização, isto 
é, subdividem-se por ano, volume ou tomo, número, fascículo ou caderno; 
c) continuidade de publicação indefinida; 
d) variedade de assuntos e autores: podem ser gerais (que tratam de muitos assuntos) 
e especializados (que tratam de um assunto ou um ramo específico de determinado 
assunto). Podem trazer artigos variados sobre diversos assuntos ou sobre aspectos 
diversos de um mesmo assunto, em geral, de variados autores. (CUNHA, M. B. 2016, 
p. 21-22) 

 Oportuno registrar a informação de Meadows (1999, p. 8), quanto ao termo “periodical”, 

que “entrou em uso comum na segunda metade do século XVIII e se refere a qualquer 

                                                 
41 Termo utilizado para designar documentos não convencionais e semi publicados. 
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publicação que apareça a intervalos determinados e contenha diversos artigos de diferentes 

autores”. 

 Neste trabalho, em conformidade com o pensamento de Cunha, M. B. (2016, p. 22), será 

tratado o denominado “periódico acadêmico-científico”, designado como “periódico científico” 

ou apenas “periódico”, que é “aquele que publica artigos extensos, especializados sobre um 

determinado assunto e que, geralmente, é reputado como importante pelos cientistas de uma 

determinada disciplina”, cujo “objetivo é promover o progresso de uma área científica, 

noticiando novas pesquisas”.  

 Targino e Garcia (2008, p. 47-48), ao tratarem da tipologia de editoras, apresentam uma 

informação, relevante para este ponto do trabalho, quando registram que a difusão do saber 

científico, nas suas primícias, cabia exclusivamente às sociedades científicas e associações 

profissionais, enquanto que na contemporaneidade constata-se o crescente espaço ocupado 

pelas IES e institutos de pesquisa.  

 Meadows (1999, p. 6-7), Mueller (2003, p. 74) e Biojone (2003, p. 20, 38) registram o 

Journal des Sçavans como o precursor do periódico moderno de divulgação científica mais 

generalista, sendo que o Philosophical Transactions foi considerado o pioneiro do periódico 

científico moderno, uma vez que surgiu para registro exclusivo das experiências científicas, 

Figura 4. 

 
Figura 4 – Capa do Journal des Sçavans e capa do periódico e site do Philosophical 

Transactions 

 
 

 

 Disponível até 1886 em: http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year 

Fontes: Google imagens e http://rstl.royalsocietypublishing.org/content/by/year 
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 Já no Brasil, segundo Biojone (2003, p. 38), os primeiros periódicos foram Gazeta 

Médica do Rio de Janeiro, em 1862, e Gazeta Médica da Bahia, em 1866. 

 Biojone (2003, p. 20) informa que a estrutura dos periódicos que conhecemos 

atualmente foi apresentada no século XIX, ao tempo em que foi no século XX, especificamente 

na década de 1960, que ocorreu a chamada “explosão da informação”, caracterizada pelo 

incremento relevante de pessoas debruçadas sobre as atividades de pesquisa, gerando, por 

consequência, correspondente quantidade de material científico. 

Com relação à forma de registro e de divulgação das descobertas científicas, no início 

do século XIX, o termo “periódico científico” era inusual, sendo mais comum as denominações 

“revista literária”, “jornal de cultura”, jornal de ciências e artes” e, principalmente, “jornal 

literário”, conforme informa Freitas (2006, p. 57), acrescentando que a “denominação utilizada 

estava totalmente de acordo com a estrutura do próprio conhecimento e cultura científica da 

época, mais miscelânica do que especializada, como é atualmente”, sendo, desta forma, 

“complicado visualizar os periódicos científicos brasileiros do início do século XIX”. 

 Em se tratando de forma contemporânea de publicação/comunicação dos registros 

científicos, a biblioteconomia clássica e a computação digital são as duas raízes da ciência da 

informação citadas por Capurro (2003), autor que identifica como sendo físico, cognitivo e 

social os paradigmas epistemológicos da ciência da informação. 

 Ao discorrer sobre as consequências práticas de tais paradigmas, Capurro (2003) 

registra que a rede digital provocou uma revolução mediática e epistêmica com relação à 

sociedade dos meios de comunicação de massa do século XX. Já Barreto (2002), além de 

entender desenvolvimento de forma ampla como um acréscimo de bem-estar e um novo estágio 

de qualidade de convivência alcançado através da informação, conclui que: “A ação social 

maior é fazer a luz brilhar para cada ser humano através da informação como mediadora do 

conhecimento”. 

Na Ciência da Informação, a comunicação científica se insere como uma das etapas do 

fluxo da produção do conhecimento. E dentre os canais encontrados e utilizados para disseminar 

esse conhecimento o periódico científico ainda é o que tem a primazia. Diante desses registros, 

passa-se a tratar do que diz respeito ao periódico científico eletrônico, que para Oliveira (2008) 

é 
aquela publicação que pretende ser continuada indefinidamente, que apresente 
procedimentos de controle e qualidade dos trabalhos publicados aceitos 
internacionalmente, e que disponibilize o texto completo do artigo através de acesso 
on-line, podendo ter ou não uma versão impressa ou em outro tipo de suporte. 
(OLIVEIRA, 2008, p. 71) 
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A publicação periódica ser por tempo indeterminado é ratificado por Fachin (2002, p. 31), 

acrescentando, a autora, que seja editada em intervalos regulares e atenda às normalizações 

básicas de controle bibliográfico. Ressalta, ainda, a autora, que inexiste, no Brasil, uma norma 

para periódico científico on-line, havendo, apenas, a NBR 6022/2003, que trata de artigo em 

publicação periódica científica impressa, porém, vale registrar que a NBR 6021 foi atualizada 

em 26/05/2015, com entrada em vigor no dia 26/06/2015 e traz no seu Escopo a informação de 

que “estabelece os princípios gerais para apresentação dos elementos que constituem a 

publicação periódica técnica e/ou científica, impressa e/ou eletrônica, no que couber” (grifo 

nosso). 

Desperta interesse o que está posto por Garvey (1979 apud LE COADIC, 2004, p. 88) 

sobre o que ele chama de “revista de papel”: “É um conjunto publicado de artigos, postos em 

forma ordenada e formalizada”. Há, então, um detalhamento sobre o que se quis dizer com 

ordenado (os artigos são selecionados segundo o seu mérito científico, que seus resultados 

correspondem a um avanço, porém, a seleção é feita tanto por filtros cognitivos quanto por 

filtros sociais), formalizado (os manuscritos dos artigos são revisados até atingirem a forma 

perfeita, só então são publicados) e publicado (no que diz respeito à toda a sociedade científica 

à qual a publicação está direcionada). 

O desenvolvimento das publicações eletrônicas foi dividido por Lancaster (1995, p. 518-

519) em quatro etapas que vão: desde o uso de computadores, apenas para a publicação 

tradicional, até o uso para a disponibilidade integral do documento, podendo, entretanto, 

coexistir simultaneamente. 

 A disponibilidade em formato eletrônico, através da World Wide Web, permite aos 

pesquisadores visibilidade instantânea de sua produção, indexação por meio de diversas 

ferramentas de busca e pronta recuperação do artigo, de qualquer parte do Globo, a baixo custo, 

segundo o que afirmam Dias e Garcia (2008, p. 84-85). 

Observa-se, entretanto, conforme já vaticinava Le Coadic (2004, p. 103), que algumas 

empresas que comercializam informações em rede, citando como exemplo Elsevier e Springer, 

oferecem interessantes possibilidades de acesso e de serviços a preço pouco módico. Essa 

realidade, ainda segundo Le Coadic (2004, p. 103), faz com que haja uma reação por parte dos 

cientistas no sentido de fazer com que a literatura científica mundial volte a ser um recurso 

público.  

Em seguida à reação, sem, no entanto, precisar quanto tempo depois, surgem os Open 

Archives (OA) ou arquivos abertos, onde os cientistas podem depositar os resultados de suas 

pesquisas. 
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Segundo informam Weitzel e Ferreira (2010. p. 119), a Open Archives Initiative (OAI), 

ou Iniciativa dos Arquivos Abertos, “transformou o sistema de publicações científicas”, 

acrescentando as autoras que,  
do ponto de vista político, o modelo pode ser compreendido, principalmente, por suas 
novas possibilidades a partir do Movimento do Acesso Aberto (OA), o qual 
incrementa atividades de disseminação da informação técnico científica, o controle da 
produção científica pela comunidade e, ainda, redefine o papel de autores, editores-
comerciais e função dos direitos autorais. (WEITZEL; FERREIRA, 2010, p. 120) 

Na Universidade Federal da Paraíba, o Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos 

(PPCE/UFPB) iniciou sua caminhada, em maio de 2006, e, no momento desta pesquisa, 

hospeda 76 (setenta e seis) periódicos, alguns declaradamente vinculados a Programas de Pós-

Graduação, outros a Grupos de Pesquisa, existindo, ainda, periódicos sem vinculação 

institucional e outros sem qualquer informação de vinculação interna ou externa à UFPB 

O PPCE/UFPB faz uso do sistema de gestão e/ou editoração eletrônica de periódicos 

denominado Open Journal Systems42 (OJS) 2.1.0.1, migrando para a versão 2.1.1.0 em 

dezembro de 2007, conforme Figura 5.  

 

                                                 
42 https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs_download/ 
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Figura 5 - Sistema de publicação do PPCE/UFPB – Novembro/2012 

 
Fonte: Arquivo pessoal da pesquisadora 

 

Em fevereiro de 2018 consta a utilização da versão 2.4.8.2 do OJS pelo PPCE/UFPB, 

conforme Figura 6, a seguir: 

 

Figura 6 – Informação sobre o sistema de publicação do PPCE/UFPB – Fevereiro/2018 

 
Fonte: http://periodicos.ufpb.br/index.php/index/about/aboutThisPublishingSystem 
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Apenas como esclarecimento adicional, a utilização do OJS permite, 
a realização, de forma automática, dos processos relacionados à gerência dos títulos, 
como: submissão de artigos; distribuição de artigos entre os revisores; geração de 
exemplares do periódico; indexação; e redução drástica ou eliminação do papel no 
processo de editoração. (DIAS; GARCIA, 2008, p. 89-90) 

Às possibilidades citadas anteriormente, some-se o fato de se tratar de um software livre, 

inexistindo, portanto, custo com licença. 

Convém mencionar, conforme informam Arellano, Ferreira e Caregnato (2005, 219-221), 

que o Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT), disseminou e fez 

uso do software OJS no Brasil, tendo este sido traduzido e customizado, no sentido de 

possibilitar o uso maciço pela comunidade acadêmica de editoria de periódicos, sendo 

identificado como Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas (SEER), atualmente sem uso43. 

Tanto Mueller (2003, p. 76) quanto Cunha, M. B. (2016, p. 22) mencionam o tempo 

elástico decorrido entre a submissão e a publicação dos artigos, sendo enfatizado no modelo 

impresso e, apesar de atenuado, ainda existente no modelo eletrônico. 

O relativo baixo custo e a flexibilidade de acesso aos periódicos científicos eletrônicos 

são mencionados por Mueller (2003, p. 81), como a solução para a migração do período 

científico impresso para o formato eletrônico. 

 Apesar da existência dos livros, congressos e reuniões científicas, os artigos inseridos 

nos periódicos científicos são os instrumentos mais utilizados para a divulgação dos resultados 

das pesquisas no processo de comunicação científica, haja vista a rapidez relativa entre a 

realização da pesquisa e o compartilhamento da informação, sendo, portanto, segundo Bomfá 

(2009, p. 20), “o periódico científico [...] utilizado pelos pesquisadores como o principal veículo 

de divulgação das pesquisas”. 

 Cunha, M. B. (2016, p. 21) assegura que as publicações periódicas são “um dos mais 

eficientes meios de registro e divulgação de pesquisas, estudos originais e outros tipos de 

trabalho intelectual” e que “é o tipo de publicação primária considerada a mais atualizada e 

importante nas áreas de ciência e tecnologia”. 

 Fachin e Hillesheim (2006, p. 41) declaram que as funções primordiais dos periódicos 

científicos são “a disseminação e a recuperação da informação, além do importante papel de 

visibilidade, tanto para as publicações, como para seus autores e editores”. 

 Já Mueller (2003, p. 77), registra que a Royal Society estabelece quatro funções para o 

periódico científico: 1. “Comunicação formal dos resultados da pesquisa original para a 

                                                 
43 https://periodicos.emnuvens.com.br/o-que-e/seer/ 
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comunidade científica e demais interessados”; 2. “Preservação do conhecimento registrado”; 3. 

“Estabelecimento da propriedade intelectual”; 4. “Manutenção do padrão da qualidade na 

ciência”. 

 Na direção da publicação da pesquisa, Cunha, M. B. (2016, p. 22) justifica que o largo 

tempo decorrido entre a submissão ao periódico e a resposta positiva à publicação dos 

resultados da pesquisa se dá “devido ao longo processo de avaliação dos manuscritos, [...] mas 

o trabalho se justifica, tendo em vista a busca por uma ‘ciência de qualidade’”, enquanto que 

Mueller (2003, p. 87) classifica esse tempo elástico como “um dos maiores problemas na 

publicação de periódicos científicos”, haja vista que o artigo fica indisponível no decorrer desse 

tempo e, consequentemente, sem poder ser lido e muito menos citado. 

 Há de se considerar que os pesquisadores buscam ser lidos e citados por seus pares – 

Bomfá (2009, p. 20) afirma que ao submeter “um artigo à avaliação, o pesquisador busca 

atribuir visibilidade ao seu trabalho” –, estabelecendo a legitimação da pesquisa, e, para isso, 

privilegiam a submissão de suas descobertas a periódicos que disponham de prestígio 

internacional, que sejam editados por pesquisadores de renome na área, com reconhecida 

agilidade e pontualidade na publicação, e que adotem o processo de revisão por pares ou peer 

review, visando a manutenção de um padrão de qualidade e a validade científica. 

 No Brasil, publicação periódica técnica e/ou científica, impressa e/ou eletrônica, é 

normalizada pela NBR 6021, porém, uma das recomendações no meio científico, conforme 

anuncia Pereira (2011, p. 3), é que ao eleger um periódico, brasileiro ou não, dentre os milhares 

existentes para submeter o resultado de sua pesquisa no formato de artigo, o pesquisador deve 

conhecer, inicialmente, a política editorial do periódico pois, uma vez considerado incongruente 

nessa primeira triagem, poderá o artigo ser rejeitado por inadequação. Convém que os 

pesquisadores tenham, também, o cuidado de conhecer as regras de normalização e 

apresentação estabelecidas pelo periódico. 

Quanto aos dados produzidos durante a pesquisa, Harnad (1999, p. 3) tratou do que é 

chamado de repositório de dados, auto arquivamento, preservação digital e acesso aberto, ao 

defender que os pesquisadores, a exemplo dos da área de Física – com o uso do Los Alamos E-

print Archives, desde 1991 -, disponibilizem gratuitamente seus trabalhos em arquivos 

públicos. Já Biojone (2003, p. 120-121), a partir da proposta de Harnad (1999), registra sua 

constatação quanto à ausência, à época, de solução para a interação dos dados, indicando a 

possibilidade via informação por metadados. 

Café e Lage (2002, p. 4) registram que  
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Em 1991, Paul Ginspard, implantou o primeiro repositório de eprints mantido pelo 
Laboratório Nacional de los Alamos, Novo México. Inicialmente concebido para área 
de Física, conta hoje com as áreas de Matemática e Ciências da Computação. O 
crescente número de artigos arquivados nesse repositório desde o período de sua 
criação comprova o sucesso desse modelo para comunicação científica. (CAFÉ; 
LAGE, 2002, p. 4) 

 Mueller (2003, p. 87) também menciona o Los Alamos National Laboratory, 

complementando que o repositório “estabeleceu um modelo que está sendo seguido por outras 

bases”. 

 Oportuno consignar que o Repositório Los Alamos National Laboratory está acessível 

nos links http://xxx.lanl.gov/ ou http://lanl.arxiv.org/ (Figura 7) e oferece as opções de fazer 

download dos dados em diversos formatos (Figura 8). 

 

Figura 7 - Repositório Los Alamos National Laboratory – página inicial 

 
Fonte: http://lanl.arxiv.org/ 

 

Figura 8 - Repositório Los Alamos National Laboratory – Formatos para download 

 
Fonte: http://lanl.arxiv.org/ 
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 Neste trabalho, justifica-se tratar, ainda que superficialmente, do assunto de 

arquivamento e compartilhamento de dados, haja vista que os próprios pesquisadores 

identificam a crescente escassez de recursos disponibilizados para as pesquisas, mas também 

identificam dificuldades para gerir dados de pesquisa, uma vez que, conforme identificam 

Sayão e Sales (2012, p. 182), os problemas dessa gestão vão surgindo no decorrer da ação, haja 

vista que, incipientemente,  
no plano econômico, o custo-benefício de se manter o acesso e a capacidade de reuso 
aos dados de pesquisa é extremamente difícil de ser mensurado. O valor de um registro 
pode estar relacionado à possibilidade da reprodutibilidade de um determinado 
experimento aonde ele foi gerado ou capturado. (SAYÃO; SALES, 2012, p. 182) 

 Um passo a mais na prática do acesso aberto e efetivação do compartilhamento de dados 

foi registrado por Packer, Santos e Meneghini (2017, p. 1), no denominado Programa SciELO, 

sendo identificado como SciELO Preprints, cujo objetivo principal é  
contribuir para acelerar a disponibilização dos resultados de pesquisa e posicionar a 
comunicação científica dos países que participam da Rede SciELO, e em particular 
seus periódicos, em sintonia com os avanços e importância crescente da publicação 
de preprints internacionalmente. (PACKER; SANTOS; MENEGHINI, 2017) 

 Ao encontro dessa nova forma do fazer científico, preprints, Ziegler (2017, p. 2-3) 

esclarece que o SciELO já dispõe de ações definidas e, dentre elas, trabalhará com “depósito 

direto baseado em um sistema automático de controle do histórico do autor, com identificadores 

como o Open Researcher and Contributor ID (ORCID)44 ou o Digital Object Identifier 

(DOI)45”. 

 Esclarece, ainda, Ziegler (2017, p. 2-3), que a partir da informação recebida de Abel 

Packer - coordenador-geral do SciELO -, uma vez identificado o pesquisador autor, será 

realizada verificação do histórico de publicação do autor, para só a partir daí ser deferido ou 

não o depósito, asseverando que a moderação do texto deverá ser realizada a posteriori, e no 

caso de inaceitável, o editor solicitará a retirada do texto do repositório. Porém, autores sem 

identificação ORCID ou sem histórico de publicação só terão seus textos depositados após a 

moderação. 

 E o SciELO também inova ao anunciar sua parceria com a Figshare46, que disponibiliza 

um repositório baseado na nuvem voltado para pesquisa acadêmica. Segundo divulgação do 

                                                 
44 Código alfanumérico não proprietário para identificar exclusivamente cientistas e outros autores acadêmicos. 
Link para registro: https://orcid.org/register 
45 Código-padrão atribuído para identificar objetos digitais. 
46 Empresa que disponibiliza o repositório de mesmo nome, onde os usuários podem armazenar todos os seus 
resultados de pesquisa, de forma identificada, descoberta e compartilhável. 
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próprio Programa, o portal do repositório SciELO está disponível em 

https://scielo.figshare.com/, o qual se constitui num local onde pesquisadores podem acessar  
os mais recentes resultados de pesquisa do SciELO, desde mapas climáticos 
brasileiros até dados que avaliam as zonas de risco da doença de Chagas no Chile. O 
portal cobre os periódicos SciELO do Brasil. Cada periódico possui sua própria página 
identificada para exibir seus dados. (SCIENTIFIC ELECTRONIC LIBRARY 
ONLINE, 2018) 

 Em se tratando de critérios, política e procedimentos para admissão e permanência de 

periódicos nas diversas Bases de Dados há congruências e especificidades. O conhecimento dos 

parâmetros e a implantação no periódico viabiliza, com facilidade, a inserção e possibilita a 

visibilidade tão almejada pelos autores, haja vista que o atendimento às regras científicas 

mundiais gera para os periódicos relevante número de submissões de textos científicos e, por 

consequência, consideráveis possibilidades de avaliar e aceitar os destacados e relevantes 

resultados de pesquisa a publicar. 

 Oportuno mencionar que, a partir de janeiro de 2018, os “critérios, política e 

procedimentos para a admissão e permanência de periódicos na Coleção SciELO Brasil foram 

atualizados [...] visando ampliar a transparência, completeza, velocidade e interoperabilidade 

na comunicação das pesquisas”, como informa (PACKER et al., 2018, p. 1), que anuncia, 

inclusive, que a decisão “contempla avanços nas políticas editoriais relacionadas ao 

alinhamento do Programa SciELO com as boas práticas de comunicação da pesquisa na ciência 

aberta”. 

É possível inferir que as decisões recentes do Programa SciELO confluem para, além 

de estabelecer o pioneirismo no Brasil, solucionar inquietações diversas de pesquisadores em 

torno dos custos e do acesso rápido às publicações e aos dados científicos. Ao encontro desta 

inferência, Vanti (2010, p. 200) esclarece que  
vários são os motivos que justificam a promoção do formato eletrônico: rápida 
disponibilização; alcance a um público mais amplo e diversificado; redução de custos 
tanto na publicação quanto na distribuição; contribuição à natureza, graças à 
diminuição do consumo de papel, o que ameniza o desmatamento de grandes florestas. 
(VANTI, 2010, p. 200) 

Cabe registrar o que Cunha, M. B. (2016, p. 32) apresenta sobre os chamados 

“agregadores de periódicos científicos”, ainda em prática no momento, que dizem respeito à 

comercialização, por assinatura em um dado período, de uma determinada quantidade de 

periódicos, em ‘pacote fechado’ de acesso e sem opção de escolhas de títulos. A justificativa 

para esse modelo de disponibilização é a possibilidade de utilizar uma única interface de busca. 

Na contramão desse modelo de negócio, registra-se um exemplo de ação cooperativa, o 

Portal de Periódicos da Capes, que teve seu embrião na iniciativa do Ministério da Educação 
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(MEC), nos idos da década de 1990, quando, objetivando, inicialmente, fortalecer os programas 

de pós-graduação brasileiros, criou um programa para bibliotecas de IES, progredindo para o 

Programa de Apoio à Aquisição de Periódicos (PAAP) que objetivava atender à necessidade de 

democratização do acesso à informação científica e incentivar os investimentos em excelência 

acadêmica nas instituições de ensino e pesquisa no Brasil, culminando, então, no serviço de 

periódicos eletrônicos ora oferecido pela Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de 

Pessoal de Nível Superior (Capes), conhecido no meio acadêmico como “Portal de Periódicos 

da Capes”, que também disponibiliza Teses e Dissertações, livros e recursos audiovisuais, 

dentre outros, conforme Figura 9. 

 

Figura 9 - Portal de Periódicos da Capes - Acervo 

 
Fonte: Portal de Periódicos CAPES/MEC – Documentos - Apresentação da Diretoria de Programas e Bolsas 

no País da CAPES – Slide  

 

Em maio de 2017, o Portal de Periódicos da Capes dispunha de mais de quarenta mil 

periódicos, conforme Nunes Sobrinho (2017), sendo que, de acordo com as informações da 

Fundação Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior, [S.d.]), o acesso 

integral e gratuito é permitido a “professores, pesquisadores, alunos e funcionários vinculados 

às instituições [...] que se enquadram em um dos seguintes critérios”: 
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I - Instituições federais de ensino superior; 

II - Unidades de pesquisa com pós-graduação, avaliadas pela CAPES com nota 4 

(quatro) ou superior; 

III - Instituições públicas de ensino superior estaduais e municipais com pós-graduação 

avaliadas pela CAPES com nota 4 (quatro) ou superior; 

IV - Instituições privadas de ensino superior com pelo menos um doutorado com 

avaliação 5 (cinco) ou superior pela CAPES; 

V - Instituições com programas de pós-graduação recomendados pela CAPES e que 

atendam aos critérios de excelência definidos pelo Ministério da Educação (MEC). 

Consta no Portal de Periódicos da Capes (201?) (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, [S.d.]) que, independente de 

vinculação a instituições de qualquer natureza, são disponibilizadas, a toda a sociedade, 

referências de teses e dissertações produzidas nos programas de pós-graduação de todo o Brasil, 

periódicos brasileiros com uma boa avaliação no programa Qualis - CAPES e algumas Bases 

de Dados nacionais e internacionais, selecionadas pela equipe do Portal. 

 É mister mencionar que o idioma inglês passou a dominar a comunicação internacional 

após a Segunda Guerra Mundial, em 1945, conforme assegura Pereira (2011, p. 204), sendo um 

dos critérios unânimes, senão muito próximo da unanimidade, na produção científica e 

considerado o mais relevante nas publicações em periódicos científicos, conforme o que afirma 

Cunha, M. B. (2016, p. 23), esclarecendo que algumas áreas preferem os artigos produzidos 

nessa língua. Registrando, ainda, que 
não são muitos os periódicos brasileiros cobertos pelos serviços internacionais de 
índices e resumos, talvez porque o conteúdo dos artigos não seja cientificamente 
satisfatório, ou porque a divulgação dos periódicos seja insuficiente, ou porque, 
se em português, a língua seja um empecilho para a comunidade internacional. 
É cada vez maior o número de brasileiros que divulgam seus experimentos em revistas 
estrangeiras, preferencialmente em inglês. (CUNHA, M. B., 2016, p. 23 grifo nosso)  

 Mugnaini (2011, p. 53), tratando de internacionalização da pesquisa no Brasil, no 

contexto da avaliação da produção científica, chama a atenção para o fato de que há 

“concentração das publicações em revistas de alto fator de impacto [...], em sua grande maioria 

estrangeiras, e restringem-se a aceitar artigos publicados em inglês” (grifo nosso). 

 Os autores, registram, mesmo em tempos distintos, que a ciência publicada em inglês 

desperta maior interesse e, ao que parece, um reconhecimento mais rápido.  

Castro (2005, p. 117) apresenta no seu trabalho, de forma sucinta, mas clara, os critérios 

de seleção em bases de dados, sendo importante para esse ponto desta pesquisa a informação 
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sobre idioma, quando a autora esclarece que “os critérios observados pelas bases de dados se 

referem mais ao correto uso dos idiomas de publicação que à seleção de idiomas. A revista [...] 

tem que contar em sua equipe editorial com tradutores nativos e preferentemente com 

conhecimento na área temática da revista”.  

 Com estas informações sobre o que se recomenda almejar nas publicações científicas, 

passa-se a tratar do que é exigido em Bases de Dados para que um periódico científico seja 

aceito e passe a contar com a visibilidade desejada por seus editores e autores, 

 

2.3.2 Características desejadas no periódico científico eletrônico 
 

 As Chamadas do MCTIC, CAPES e CNPQ apresentam os critérios mínimos para 

concessão de apoio financeiro aos periódicos, e dentre aqueles, sem exceção, está o item que 

estabelece a obrigatoriedade de o periódico estar “indexado em pelos menos 2 (duas) bases de 

dados entre as nominadas a seguir: SciELO, SCOPUS, Web of Science (Todas as bases), 

PubMED e RedALyC”. 

 Para que um periódico esteja indexado em uma das bases mencionadas, a Equipe 

Editorial já percorreu um longo caminho: desde o planejamento da formatação inicial até à 

transparência e clareza das informações, principalmente para os autores, lembrando que 

disponibilizar, também, todas as orientações em inglês, no mínimo, já significa uma enorme e 

reconhecida diferença quanto à visibilidade e internacionalização do periódico. 

A seguir, estão identificadas informações que necessitam estar contidas no periódico, 

observando-se que deverão ser inseridas de forma a sempre estar o mais acessível possível aos 

leitores e autores, inclusive porque essas informações deverão estar no site do periódico, para 

comprovação junto às Bases de Dados, por ocasião da submissão.  

Foram utilizadas como base os “Critérios, política e procedimentos para a admissão e a 

permanência de periódicos científicos na Coleção SciELO Brasil” acrescidas das indicações de 

informações solicitadas pelas Bases de Dados DOAJ47, RedALyC 48, LATINDEX49, INDEX 

COPERNICUS50, e SPELL (ANPAD)51, por ocasião de submissão do periódico a estas Bases 

de Dados. 

                                                 
47 https://doaj.org/bestpractice 
48 http://www.redalyc.org/redalyc/editores/criterios.html 
49 http://www.latindex.unam.mx/latindex/revistaselec 
50 http://www.indexcopernicus.com/index.php/en/parametrisation-1/journals-master-list-2/the-methodology-en 
51 http://www.anpad.org.br/diversos/boas_praticas.pdf 
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Certamente que outras Bases de Dados poderão requerer informações que deixaram de 

ser contemplados neste trabalho, porém, o máximo de dados congruentes estão a seguir 

apresentados. 

Primeira regra é que algumas Bases de Dados exigem que o periódico esteja em 

circulação regular há dois anos, muito embora algumas indiquem que deve ser três anos. Em 

quaisquer dos casos, subentende que há experiência dos profissionais envolvidos na produção 

do instrumento de divulgação científica, possibilitando proceder adequações no periódico, a 

partir das recomendações proferidas pelo corpo de avaliadores das Bases de Dados. 

No caso específico das Bases de Dados, via de regra, quando o periódico apresenta todos 

os itens imprescindíveis, faltando pequenas adequações, o profissional que submeteu o 

periódico é comunicado da necessidade desses ajustes, a serem implantados num determinado 

prazo. 

O International Standard Serial Number52, conhecido sob a sigla ISSN, do periódico 

deve estar regularmente registrado no órgão centralizador desse registro. No Brasil53, é o Centro 

Brasileiro do ISSN54 o responsável por receber e deferir as solicitações de registro. 

A ordem dos dados do QUADRO 4 se propõe a identificar as necessidades gerais e 

básicas por ordem de prioridade. 

 
Quadro 4 - Dados gerais que devem ser planejados, preparados e estar contidos no periódico 

Dado Descrição 
ISSN Incluir o número de ISSN do periódico eletrônico. 

Título Informar o título completo, na língua original do periódico, conforme registrado no 
ISSN. Ex.: Teoria e Prática em Administração. 

Título anterior Informar o título anterior do periódico, conforme registrado no ISSN. 
Título adicional Informar o título adicional do periódico, conforme registrado no ISSN. 
Título em inglês Informar o título completo, em inglês formal. 
Título 
abreviado 

Informar o título abreviado, na língua original do periódico, conforme registrado no 
ISSN. Ex.: Teor. Prát. Adm. 

Título 
abreviado - 
variante 

Informar variante do título, na língua original do periódico, conforme registrado no 
ISSN, que pode ser uma sigla. Ex.: TPA. 

Identidade 
visual Identificar o periódico com o logotipo e/ou a logomarca. 

Website Informar a URL do website do periódico na página principal. 
Informação do 
Website 

Indicar o conteúdo disponível no Website do periódico (resumo dos artigos, sumário 
dos números, texto completo dos artigos, etc.). 

                                                 
52 Identificador aceito internacionalmente para individualizar o título de uma publicação seriada, tornando-o 
único e definitivo. 
53 http://www.issn.org/centre/brazil-bresil/ 
54 http://cbissn.ibict.br/index.php/solicitar-issn 
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Suporte Informar se o periódico também disponibiliza versão impressa ou se é 
exclusivamente eletrônica. 

Licença 
Creative 
Commons55 
utilizada 

Informar a licença utilizada pelo periódico. Recomenda-se indicar no periódico a 
utilização da Licença Creative Commons de publicação em Acesso Aberto Não 
Comercial, que é a CC-BY-NC (https://creativecommons.org/licenses/by-nc/3.0/). 

Data de criação Informar mês e ano em que o primeiro número e o primeiro volume do periódico 
foram lançados. 

Histórico Resumo histórico, compreendendo a origem e principais marcos no 
desenvolvimento do periódico, atualizando com as datas das indexações alcançadas. 

Tipos de artigos 
publicados 

Indicar quais os tipos de artigos publicados no periódico. Ex: artigo científico, artigo 
de revisão, artigo de atualização, estudo de caso, ensaio, ensaio clínico, entrevista, 
comunicação breve, resumo de teses, editorial, outros. Informar. inclusive, 
priorização das pesquisas passíveis de avaliação para publicação. 

Instituição Indicar o nome por extenso (sem abreviatura) da instituição responsável pela 
publicação do periódico e/ou pelo copyright, sem abreviações, em um local visível. 

Documento 
institucional de 
criação 

Estatuto e/ou outro documento sobre a institucionalidade. 

Vinculação 
Informar na "capa" do periódico se está vinculado a Programa de Pós-Graduação e, 
quando for o caso, informar, sem abreviaturas, o nome completo do Programa de 
acordo com o que constar na Capes. 

Área temática 
Informar a área temática do periódico, conforme Tabela do CNPq 
(http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-apoio/tabela-de-areas-do-
conhecimento-avaliacao), identificando primeiro e segundo níveis. 

Especialidade 
Incluir a área de especialidade do periódico (ex.: Odontologia, Arquitetura, 
Ecologia, Agronomia etc.). (http://www.capes.gov.br/avaliacao/instrumentos-de-
apoio/tabela-de-areas-do-conhecimento-avaliacao). 

Área adicional Indique áreas adicionais de interesse para o periódico (apenas para periódicos 
multidisciplinares). 

Classificação 
Qualis/CAPES 

Informar a classificação (estrato) Qualis recebida pelo periódico no último triênio 
ou quadriênio, em sua respectiva especialidade. Ex.: A1; B2. Consultar através do 
endereço: 
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQ
ualis/listaConsultaGeralPeriodicos.jsf 

Público alvo Identificar a qual público ou comunidade o periódico pretende atender (profissionais 
dentro das áreas temática, de especialidade e demais públicos). 

Periodicidade 

Informar a periodicidade adotada pelo periódico (Bimestral, Trimestral, 
Quadrimestral). Periodicidade Anual, Semestral e Irregular não são recomendadas. 
Os fascículos devem ser publicados pontualmente de acordo com a periodicidade 
expressa pelo periódico e devem estar online no primeiro dia do período de 
publicação. Sugere-se que o periódico especifique o dia em que coloca seus 
fascículos on-line. 

Norma 
Indicar a norma adotada pelo periódico (ISO, Vancouver, ABNT, APA, Norma 
adaptada), sendo importante observar qual a norma mais frequente usada pelos 
periódicos relevantes da área. 

Financiamento 
pelo CNPq 

Indicar se o periódico recebe financiamento do CNPq (considerar o ano de 
preenchimento do formulário de avaliação). Ex: Recebe financiamento. 

Outras 
instituições 
financiadoras 

Informar os modelos de negócios ou fontes de financiamento e de receita (por 
exemplo, taxas de autor, assinaturas, publicidade, suporte institucional e suporte 
organizacional) devem ser claramente indicados ou evidentes no site do 

                                                 
55 https://creativecommons.org/licenses/?lang=pt_BR 
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periódico. As taxas de publicação ou o status de isenção não devem influenciar a 
tomada de decisão editorial.  

Disponibilidade 
em Bases de 
dados, 
diretórios e 
indexadores 

Indicar, separadamente, em quais bases de dados, diretórios e indexadores o 
periódico está identificado. Identificar quais são regionais, nacionais e 
internacionais. 

Identificador 
persistente: DOI Informar se utiliza o Digital Object Identifier (DOI) nos artigos publicados. 

Formas de 
acesso 

Incluir, claramente, as informações sobre como o periódico pode ser acessado e se 
há taxas associadas de assinatura ou pagamento por visualização e download. 

Data corrente 
Na página inicial do periódico, de preferência na parte superior esquerda ou direita, 
deve conter a data da publicação (Mês, por extenso, e o ano em algarismos arábicos, 
no caso de periodicidade inferior à mensal, data completa (dia, mês e ano)). 

Editor chefe Indicar o nome completo do editor para contato (quem responde pela condução do 
processo editorial), e-mail e titulação. 

E-mail principal Informar o e-mail principal do periódico para contato. Sugere-se e-mail 
institucional. 

E-mail 
alternativo Informar um e-mail alternativo para contato. Sugere-se e-mail institucional. 

Telefone 
institucional Indicar telefone(s) institucional(is) do periódico, com códigos do País e DDD. 

Dados 
completos para 
contato 

Nome e função no periódico, instituição, indicando o endereço de correspondência 
do periódico. Ex.: Rua, Bairro, Cidade, CEP, Estado e País; E-mail e Telefone com 
códigos do País e DDD. 

Informações 
gerais da equipe 

Editor geral, editor gerente, editor assistente, gerente, tradutor, designer, 
bibliotecário, desenvolvedor de sistemas e outros membros da equipe, etc. Deve ser 
informado, por extenso (sem abreviatura) e de forma completa, o nome do membro, 
link para CV Lattes, a instituição (Unidade, Centro, Departamento), a cidade, o 
estado e país de origem. 

Descrição do 
periódico em 
inglês 

Texto em inglês (até 2.500 caracteres). 

Artigos 
publicados no 
ano 

Informar quantidade de artigos publicados no ano, especificando quantos são artigos 
científicos (ideal que 75% sejam artigos científicos, resultados originais da pesquisa 
científica). 

Gerenciamento 
de dados 
bibliográficos 

Informar sobre ferramentas de gerenciamento de dados bibliográficos oferecidas 
pelo periódico (Bibtex / RefMan / EndNote / RefWork / outra). 

Formato dos 
arquivos 

Informar os formatos dos arquivos dos artigos científicos disponíveis on-line (Ex.: 
pdf, RDF, ePub, html, xml). 

Preservação 
digital 

Informar o plano do periódico para o backup eletrônico e a preservação do acesso 
ao seu conteúdo (por exemplo, o acesso a artigos principais via CLOCKSS). O 
IBICT, no Brasil, coordenada a Rede Cariniana56. 

Data de término No caso de um periódico deixar de ser publicado deve ser claramente indicado. Esta 
informação é importante para registro do percurso histórico do periódico. 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

                                                 
56 http://www.ibict.br/pesquisa-desenvolvimento-tecnologico-e-inovacao/rede-brasileira-de-servicos-de-
preservacao-digital/sobre-a-rede 
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Oportuno registrar o estudo de Brandão (2006, p. 100), quanto à movimentação dos 

olhos humanos ao longo de interfaces gráficas digitais, o que possibilita a orientação de que a 

identidade visual e o ISSN do periódico sejam postos no lado superior esquerdo da tela. Convém 

conhecer esse trabalho, para distribuir as demais informações relevantes na tela. 

Certamente que as avaliações das Bases de Dados exigem dos periódicos que outras 

informações estejam postas de forma clara e, necessariamente, também no idioma inglês. Por 

este motivo, registra-se, a seguir, orientações sobre dados que facilitarão a entrada e a 

permanência na Base de Dados, desta feita contendo especificamente informações aos autores: 

  - Informar, claramente, existência ou não de cobrança de taxas de submissão ou de 
publicação bem como se há política de isenção; 

  - Informar claramente os idiomas de submissão e publicação no periódico; 

  - Informar sobre critérios de aceitação de manuscritos preprints; 

  - Informar sobre a estrutura dos artigos. Recomenda-se disponibilizar Template ou 
modelo a ser seguido; 

  - Informar quanto à forma de apresentação dos registros de ensaios clínicos (apenas para 
Ciências da Saúde); 

  - Esclarecer sobre indicação de responsabilidade pelo resultado de pesquisa apresentado 
no texto; 

  - Esclarecer sobre conflitos de interesse, plágios e outros aspectos éticos; 

  - Esclarecer sobre necessidade de aprovação da pesquisa pelo Comitê de Ética (somente 
para periódicos que publiquem resultados de pesquisas feitas com seres humanos e/ou 
animais); 

  - Indicar as normas bibliográficas adotadas para citações e referências bibliográficas a 
outros textos; 

  - Indicar norma para o uso de palavras-chave ou descritores; 

  - Indicar explicitamente quais critérios e procedimentos são utilizados para avaliação 
dos artigos (double blind reviews / single blind reviews / open peer reviews); 

  - Informar ao autor seus direitos sobre o artigo publicado. Esclarecer sobre os 
procedimentos para a transferência dos direitos autorais (declaração fornecida ao 
periódico). Para proteger a divulgação de conteúdo em aberto e evitar exploração 
comercial por terceiros, é recomendável enviar os formatos ou condições que os autores 
assinam ou aceitam eletronicamente para atribuir os direitos de distribuição e reprodução 
dos materiais; 

  - Indicar descrição de todo o procedimento de avaliação e como os casos de controvérsia 
são resolvidos; 
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  - Orientar quanto à indicação das fontes de financiamentos relacionados à pesquisa 
apresentada no artigo científico a ser publicado ou na preparação deste; 

  - Informar que deve constar título, subtítulo, palavras-chave e resumo no idioma 
principal do texto; 

  - Informar que deve constar título, subtítulo, palavras-chave e resumo em inglês; 

  - Informar que na afiliação institucional de todos os autores deve constar, sem 
abreviaturas, o nome completo da Instituição, a Cidade, o Estado e o País; 

  - Informar que deve indicar e-mail de contato pelo menos do primeiro autor; 

  - Informar que deve apresentar o Identificador de Autor (ID) ORCID; 

  - Informar qual a Licença Creative Commons adotada pelo periódico; 

  - Informar que as referências citadas nos artigos devem seguir a norma indicada no 
periódico; 

  - Informar que nos artigos com mais de um autor, deve ser indicado, em nota ao final, a 
contribuição de cada autor; 

  - Informar sobre necessidade de declaração de originalidade e ineditismo do artigo 
científico de que não foi postulado simultaneamente em outros periódicos ou órgãos 
editoriais; 

  - Estabelecer claramente a política de publicação, no periódico, de versões finais aceitas 
ou artigos publicados em repositórios digitais. 
 

Recomenda-se que, tomando por base a orientação do RedALyC, de acordo com cada 

área disciplinar, publique-se uma quantidade anual de artigos que seja superior ao mínimo 

estabelecido no Quadro 5 a seguir: 

 
Quadro 5 - Recomendação RedALyC de quantidade de artigos a ser publicada anualmente 

Quantidade 
mínima 

necessária 
Desejável Áreas do 

RedALyC Disciplinas 

17 26 Ciências Sociais 

Administração e Contabilidade, Antropologia, Ciências da 
Informação, Comunicação, Demografia, Direito, Economia e 
Finanças, Educação, Estudos Agrários, Estudos Ambientais, 
Estudos Culturais, Estudos Turísticos, Estudos Territoriais, 
Geografia Social, Multidisciplinar (Ciências Sociais), 
Política, Psicologia, Relações Internacionais, Saúde, 
Sociologia. 

16 25 Artes e 
Humanidades 

Arquitetura, Arte, Filosofia, História, Linguagem e Literatura, 
Teologia. 

16 25 Ciências Naturais 
e Exatas 

Agrosciências, Biologia, Ciências da Terra, Computação, 
Física, Astronomia e Matemática, Geologia, Engenharia, 
Medicina, Multidisciplinar (Ciências Naturais e Exatas), 
Química, Veterinária. 

Fonte: http://www.redalyc.org/redalyc/editores/criterios.html 



75 
 

 

Deve haver homogeneidade dos fascículos em termos de número de artigos publicados, 

ou seja, evitar superlotação em um número e exiguidade em outro. 

 Uma observação a ser registrada diz respeito à constatação da total ausência de qualquer 

exigência quanto a acessibilidade à produção científica do periódico. 

 

2.4 Gestão da publicação científica 

 

 Gerenciar um periódico científico no serviço público é uma tarefa árdua pela dupla ou 

tripla função exercida pelos editores. Não obstante, muitos periódicos conseguem destaque e 

reconhecimento graças a um planejamento minucioso e comprometimento da equipe envolvida, 

entendendo que todo indivíduo conquista vitórias graças aos apoios e motivações recebidos dos 

demais seres que o rodeiam. 

 A afirmativa de Bomfá (2009, p. 115) de que “as instituições de pesquisa e os 

pesquisadores dependem das publicações científicas para se promoverem e obterem 

reconhecimento perante a sociedade, ou seja, para obterem visibilidade” talvez explique a 

existência de tantos periódicos, porém não necessariamente, alcançando os objetivos de 

reconhecimento e visibilidade desejados. 

 O propósito desta seção é apresentar informações do processo editorial do OJS, 

FIGURA 10, software livre para administração de periódicos, de forma que os futuros 

profissionais que comporão editorias visualizem, mesmo que superficialmente, as atividades 

que desempenharão na função ocupada, e trazer outras informações acerca dos parâmetros 

aceitos como ideais pelas Bases de Dados, concernentes a quantidade de autores externos, corpo 

editorial, ética, dentre outros. 

O fluxograma, a seguir, trata dos passos percorridos no periódico, quando um autor 

envia um artigo para publicação.  

No entanto, é imprescindível que o periódico contenha a informação do que acontecerá 

ao texto recebido. O caminho que o manuscrito deverá seguir ao ser aceito e se for objeto de 

negativa de aceite, mantendo-se, como se espera, a transparência do processo e a segurança do 

autor quanto ao que ocorrerá com sua produção intelectual. 
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Figura 10 - Fluxograma do Processo Editorial 

 
Fonte: http://periodicos.ufpb.br/index.php/index/about/aboutThisPublishingSystem 

 

 A publicação de resultados de pesquisas, especialmente nos periódicos científicos 

eletrônicos, em particular os de acesso aberto, requer, conforme esclarecem Aguado-López, 

Rogel-Salazar e Becerril-García, (2010, p. 255), facilidades de acesso e divulgação eficientes, 

redundando na visibilidade e compartilhamento necessário ao fazer e conhecer científico, caso 

contrário, limitar-se-á aos especialistas da área, o que é bom mas é muito pouco, sem a 

necessária constatação do impacto desses escritos precipuamente na comunidade científica à 

qual se destinam inicialmente - mas à qual não devem se limitar.  
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 Já Fachin e Hillesheim (2006, p. 169), declaram que 
a normalização dos periódicos científicos é um elemento imprescindível para 
o êxito da comunicação científica e em especial para o processo de 
disseminação da informação científica. Facilita o trabalho dos autores, 
editores, leitores e bibliotecários, além de incidir na divulgação dos 
periódicos, já que condiciona sua presença em bases de dados bibliográficas e 
repercute na avaliação da ciência. (FACHIN; HILLESHEIM 2006, p. 169) 

 Desta forma, além das recomendações postas anteriormente, sugerem-se as que seguem 

nos Quadros 6 a 8: 

 

Quadro 6 - Informações diversas coletadas pelas Bases de Dados 

Item Recomendação 

Autores externos à 
instituição e ao periódico 

Pelo menos 70% dos trabalhos científicos publicados em cada edição 
sejam colaborações não relacionadas à instituição editorial (com pelo 
menos um autor de fora da instituição). Aplicando a exogeneidade na 
publicação. 

Corpo Editorial 
Científico 

Deve ser informado, por extenso (sem abreviatura) e de forma completa, o 
nome do membro, link para CV Lattes, a instituição (Unidade, Centro, 
Departamento), a cidade, o estado e país de origem. Na existência de mais 
de uma afiliação, indicar apenas a afiliação principal do membro. Pelo 
menos 75% dos membros do corpo editorial devem ser afiliados externos 
à entidade editorial. Aplicando a exogeneidade do corpo editorial. 

Comitê de Política 
Editorial 

Deve ser informado, por extenso (sem abreviatura) e de forma completa, o 
nome do membro, link para CV Lattes, a instituição (Unidade, Centro, 
Departamento), a cidade, o estado e país de origem. Na existência de mais 
de uma afiliação, indicar apenas a afiliação principal do membro. 

Revisor Ad Hoc 

Deve ser informado, por extenso (sem abreviatura) e de forma completa, 
no final de cada ano, os dados referentes à afiliação dos revisores ad hoc 
que colaboraram com o periódico: o nome, o link para CV Lattes, a 
instituição (Unidade, Centro, Departamento), o Estado, Cidade e País de 
origem. Na existência de mais de uma afiliação, indicar apenas a afiliação 
principal do revisor. 

Revisores externos à 
instituição 

No final de cada ano, informar a porcentagem de revisores externos que 
revisaram artigos científicos no periódico. 

Peer review 

Descrever os procedimentos utilizados para análise e aprovação dos artigos 
(peer review), incluindo informação referente à publicação de artigos 
apresentados em eventos científicos, artigos de autores convidados e 
artigos traduzidos de periódicos científicos estrangeiros. 

Comitê de Ética 

Descrever os procedimentos adotados pelo periódico para verificação da 
aprovação dos artigos pelo Comitê de Ética, quando necessário (somente 
para periódicos que publiquem resultados de pesquisas feitas com seres 
humanos).  

Código de Ética 

Recomenda-se que o periódico se inscreva em algum código de ética e 
boas práticas de publicação científica e indique quais delas são e devem 
ser seguidas. Além disso, deve especificar as práticas não aceitas e as 
medidas que implicam violar o referido Código.  
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Política de Ética 

Um periódico também deve ter Políticas de Ética da publicação. Essas 
devem ser claramente visíveis em seu site e devem se referir a: i) Políticas 
do periódico sobre autoria e contribuições; ii) Como o periódico tratará 
queixas e recursos; iii) Políticas de periódicos sobre conflitos de interesse 
/ interesses concorrentes; iv) Políticas do periódico sobre 
compartilhamento de dados e reprodutibilidade; v) Política do periódico 
sobre supervisão ética; vi) Política do periódico sobre propriedade 
intelectual; e vii) Opções do periódico para discussões e correções pós-
publicação. 
Um exemplo de um Código de Ética pode ser encontrado nos padrões 
COPE (Cometee on Publication Ethics). Observar que caso o editor ou 
avaliador de um periódico identifique ou tenha conhecimento de qualquer 
acusação de falta de pesquisa relativa a um artigo publicado em seu 
periódico, o editor ou avaliador deve seguir as diretrizes do COPE (ou 
equivalente) no tratamento de alegações. 
https://publicationethics.org/resources/guidelines. 
Recomenda-se não publicar artigos de autoria de membros da equipe 
editorial do periódico, mesmo que esta autoria seja compartilhada com 
outros autores, externos ao periódico. No caso de publicação de artigo de 
autoria de dirigentes das instituições mantenedoras do periódico ou de 
quaisquer dos integrantes do Comitê de Política Editorial ou do Corpo 
Editorial Científico, deve ser especificado claramente, na peça editorial 
que apresenta o respectivo número do periódico, como ocorreu a avaliação 
do manuscrito, ressaltando a independência e a isenção do respectivo 
processo. 
Recomenda-se não publicar, no mesmo ano, mais de um artigo de um 
mesmo autor, independentemente da posição deste na autoria do artigo 
Recomenda-se que, a cada ano, a fração de artigos originários de uma 
determinada instituição (isto é, com pelo menos um autor, docente ou 
discente, a ela vinculado) não deve exceder 15% do total de artigos 
publicados. 
Recomenda-se que esteja clara a definição dos requisitos e processos de 
escolha e dos papéis/responsabilidades do editor-geral e dos editores 
associados (se houver), dos integrantes do Comitê de Política Editorial e 
do Corpo Editorial Científico, incluindo prazos de mandato e possibilidade 
de recondução. 

Detecção de plágio 

Recomenda-se o uso de software para analisar o texto e detectar plágio. 
Recomenda-se, ainda, que seja especificado que o resultado é comunicado 
ao(s) autor(es), identificadas as respectivas fontes plagiadas e solicitado 
ao(s) autor(es) os seus comentários, antes de definir o que é uma atitude 
de plágio e, consequentemente, um trabalho não publicável. Recomenda-
se detalhar os comportamentos não aceitáveis e as consequências 
decorrentes para quem os praticar. 

Fluxo de publicação 

Informar quantidade total de artigos em cada categoria, correspondente ao 
ano imediatamente anterior, considerando apenas os textos de caráter 
científico: Recebidos; Aprovados; Rejeitados; Índice de rejeição estimado; 
Em avaliação; Publicados; Não devolvido pelo autor. Não devem ser 
considerados nesse item: editoriais, entrevistas, resenhas, comunicações 
breves, resumos de tese, resumos de congresso, notas, eventos e notícias. 
Informar, de preferência na primeira página do artigo, as datas completas 
(dia/mês/ano) de submissão, última versão e aceite do artigo.  
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Informar a média do tempo estimado para os processos de avaliação e 
publicação. Recomenda-se atender aos seguintes prazos máximos em 
relação à data de submissão: (a) até 30 dias, para comunicar aos autores o 
resultado da revisão de admissão (desk review), que define se o manuscrito 
passará pelo processo de revisão do periódico; (b) e até 120 dias, para o 
encaminhamento aos autores do primeiro parecer de cada um dos 
revisores, no caso de manuscritos que tenham sido aceitos no desk review. 

Fator de Impacto 

Informar o fator de impacto do periódico, que pode ser extraído do website 
Google Acadêmico 
https://scholar.google.com/citations?view_op=top_venues&hl=pt-br, 
indicando o idioma. Observar que são relacionados apenas os primeiros 
cem periódicos com maior nota. 

Resumo (composição 
para áreas específicas) 

No caso de periódicos de Ciências Naturais e Exatas e Ciências Sociais, 
será valorizado positivamente que os resumos expressem, separadamente, 
as seções que desta lista são pertinentes para o trabalho: objetivo; desenho; 
metodologia; aproximação; resultados; limitações e / ou implicações; 
originalidade e / ou valor; e descobertas e / ou conclusões. 

Fonte: Dados levantados nas Bases de Dados selecionadas para a pesquisa 

 

 Necessário inserir, neste ponto, recomendações, ainda atuais, que Schwartzman (1984, 

p. 28) faz quanto a padrões de qualidade de um periódico científico, mencionando que a 

reputação desse instrumento de divulgação científica tem importância primordial para que os 

pesquisadores o escolham para submissão, e elenca quatro critérios que contribuem, 

conjuntamente, para a manutenção de padrões elevados de qualidade e que permitem aos 

periódicos serem indexados nas fontes de referência existentes no mundo: 

- prestígio reconhecido do corpo de editores, seriedade e imparcialidade de seus 

processos de seleção de trabalhos para publicação;  

- adoção de padronização internacional e publicação regular e previsível; 

- relacionamento eficiente com autores, leitores e colaboradores, respondendo às 

correspondências e tomando decisões sobre a publicação ou não de seus trabalhos em prazo 

razoável; e 

- apresentação gráfica, garantida a clareza dos textos e ilustrações, assim como sua 

correção. 

 E Schwartzman (1984, p. 29) condensa todo esse pensamento na seguinte frase: “Os 

critérios mais gerais de qualidade, e que devem condicionar qualquer apoio público a revistas 

científicas, são o seu prestígio nacional e internacional, a qualidade e representatividade de seus 

colaboradores, a sua padronização, regularidade, e circulação” 

 A maioria dos critérios de qualidade devem ser medidos, uma vez que esses dados são 

exigidos por ocasião da submissão às Bases de Dados, motivo porque estão indicados, a seguir, 

os que foram coletados e selecionadas para a pesquisa. 
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Quadro 7 - Dados estatísticos necessários por ocasião de submissão do periódico a Bases de 

Dados 

Dado Recomendação 
Artigos publicados por 
fascículo Quantidade total de artigos publicados no fascículo. 

Artigos originais 
publicados por fascículo Quantidade de artigos originais publicados no fascículo. 

Artigos de autores 
convidados publicados 
por fascículo 

Quantidade de artigos de autores convidados publicados no fascículo. 

Artigos traduzidos 
publicados por fascículo Quantidade de artigos traduzidos publicados por fascículo. 

Artigos publicados - por 
idioma 

Informar, no final de cada ano, a quantidade de artigos publicados em cada 
idioma. 

Autores com afiliações 
internacionais 

Informar, no final de cada ano, lista nominal e porcentagem de autores / 
co-autores de artigos científicos publicados no periódico que tenham 
afiliações internacionais. 

Avaliadores com 
afiliações internacionais 

Informar, no final de cada ano, lista nominal e porcentagem de avaliadores 
de artigos científicos publicados no periódico com afiliações estrangeiras, 
sendo recomendado manter em sigilo a identificação com os artigos 
avaliados. 

Membros do Corpo 
Editorial com afiliações 
internacionais 

Informar, no final de cada ano, a porcentagem de membros do corpo 
editorial com afiliações estrangeiras. 

Fonte: Dados levantados nas Bases de Dados selecionadas para a pesquisa 

Quadro 8 - Dados que, se recomendam, devem ser observados no fascículo 

Dado Recomendação 

Numeração do fascículo O fascículo pode corresponder a números acumulados, por exemplo: 
número 1/2. 

Numeração de volume O número do volume e das páginas devem utilizar algarismos arábicos, em 
ordem sequencial, reiniciada a cada volume. 

Mês e Ano de publicação Informar o mês ou meses e o ano aos quais se referem àquela publicação. 
Ex.: Jan./Jun. 2018 

Sumário  

Conter o título completo de todos os artigos no idioma original; os nomes 
completos de todos os autores; a página inicial de cada artigo (não se aplica 
exclusivamente a periódicos eletrônicos e / ou publicação contínua); ser 
bilíngue e, se houver no fascículo, indicar divisão de conteúdo em seções. 
As seções do periódico são constantes e fixas, exceto no caso de periódicos 
de publicação contínua. 

Cabeçalho 

Informar no cabeçalho de todas as páginas dos artigos a legenda 
bibliográfica (o ISSN ou o título abreviado do periódico (de acordo com o 
ISSN), volume, número, ano, página inicial e final do artigo, nomes dos 
autores, DOI e datas, identificadas individualmente, de submissão, última 
versão e aceite do artigo). 

Rodapé 
informar no rodapé de todas as páginas, a legenda bibliográfica resumida 
(nome do periódico, volume, paginação do artigo) e o logo da licença 
Creative Commons. 

Data submissão Deve constar no artigo a data de recebimento. 
Data última versão Deve constar no artigo a data da última versão. 
Data aceite Deve constar no artigo a data de aceite para publicação. 

Fonte: Dados levantados nas Bases de Dados selecionadas para a pesquisa  
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3 METODOLOGIA 
 

“As pesquisas surgem das ideias”. É o que afirmam Sampieri, Collado e Lúcio (2013, p. 

51), acrescentando que não importa “o tipo de paradigma que fundamenta nosso estudo, nem o 

enfoque que iremos seguir”. 

Entretanto, a execução dessa ideia requer “processos sistemáticos, críticos, empíricos 

aplicados no estudo de um fenômeno”, segundo o que esclarecem Sampieri, Collado e Lúcio 

(2013, p. 30). 

Isto posto, consta a seguir como a pesquisa foi conduzida, considerando os conceitos 

apresentados por diversos autores. 

Iniciou-se estabelecendo a natureza da pesquisa como sendo a aplicada aquela que 

estaria mais adequada para averiguar as práticas de gestão do PPCE/UFPB, a política para 

inclusão dos periódicos e a disseminação da informação quanto aos instrumentos de visibilidade 

e fomento para os periódicos, uma vez que, conforme Prodanov e Freitas (2013, p. 51), objetiva 

“gerar conhecimentos para aplicação prática dirigidos à solução de problemas específicos. 

Envolve verdades e interesses locais”. 

Quanto ao procedimento a pesquisa foi documental e bibliográfica. Neste sentido, Gil 

(2008, p. 44-45) esclarece que enquanto “a pesquisa bibliográfica é desenvolvida com base em 

material já elaborado, construído principalmente de livros e artigos científicos”, a pesquisa 

documental, apesar de assemelhar-se à pesquisa bibliográfica, apresenta o diferencial de valer-

se “de materiais que não recebem ainda um tratamento analítico, ou que ainda podem ser 

reelaborados de acordo com os objetos da pesquisa”. 

Nesta mesma direção, Severino (2015, p. 122-123) detalha que “a pesquisa bibliográfica 

é aquela que se realiza a partir do registro disponível, decorrente de pesquisas anteriores, em 

documentos impressos, como livros, artigos, teses, etc”, e que, na “pesquisa documental, tem-

se como fonte documentos no sentido amplo, ou seja, não só de documentos impressos, mas 

sobretudo de outros tipos de documentos, tais como jornais, fotos, filmes, gravações, 

documentos legais”.  

Quanto aos objetivos, tratou-se de uma pesquisa exploratória de método monográfico. 

Minayo (2010, p. 171) afirma que a fase exploratória de uma investigação “compreende desde 

a etapa de construção do projeto até os procedimentos e testes para entrada em campo.” Com 

base nesta afirmativa, este trabalho, fundamentado numa pesquisa de natureza exploratória, 

foi realizado por meio de estudo de caso no PPCE/UFPB, que permitiu ao investigador reter 

“as características holísticas e significativas dos eventos da vida real” (YIN, 2010, p. 24). 
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Ainda com relação à pesquisa exploratória, esta tem 
como objetivo proporcionar maior familiaridade com o problema, com vistas a torná-
lo mais explícito ou a constituir hipóteses. Seu planejamento é bastante flexível de 
modo que possibilite a consideração dos mais variados aspectos relativos ao fato 
estudado. Embora o planejamento da pesquisa exploratória seja bastante flexível, na 
maioria dos casos assume a forma de pesquisa bibliográfica ou de estudo de caso. 
(GIL, 2008, p. 41) 

Segundo Denzin e Lincoln (2006, p. 16-17), “a pesquisa qualitativa é, em si mesma, um 

campo de investigação. Ela atravessa disciplinas, campos e temas [...]” e configura-se numa 

“atividade situada que localiza o observador no mundo”. 

É imprescindível registrar o que asseveram Denzin e Lincoln (2006, p. 17), quanto à 

abrangência da pesquisa qualitativa, ao explicarem que 
envolve o estudo do uso e a coleta de uma variedade de materiais empíricos – estudo 
de caso; experiência pessoal; introspecção; história de vida; entrevista; artefatos; 
textos e produções culturais; textos observacionais, históricos, interativos e visuais – 
que descrevem momentos e significados rotineiros e problemáticos na vida dos 
indivíduos. Portanto, os pesquisadores [...] utilizam uma ampla variedade de 
práticas interpretativas interligadas, na esperança de sempre conseguirem 
compreender melhor o assunto que está ao seu alcance. Entende-se, contudo, que 
cada prática garante uma visibilidade diferente ao mundo. Logo, geralmente 
existe um compromisso no sentido do emprego de mais de uma prática interpretativa 
em qualquer estudo. (DENZIN; LINCOLN, 2006, p. 17, grifo nosso) 

Em se tratando de pesquisa qualitativa, esta pesquisa fez uso do estudo de caso, 

entendendo que ele consiste no estudo profundo e exaustivo de um ou poucos objetos, 

permitindo o amplo e detalhado conhecimento do objeto a ser estudado.  

Conforme Yin (2010, p. 41), “alguma pesquisa de estudo de caso vai além de um tipo de 

pesquisa qualitativa, usando uma mistura de evidência quantitativa e qualitativa”. O autor 

afirma, ainda, que “os estudos de caso têm um lugar diferenciado na pesquisa de avaliação”, 

existindo “ao menos quatro aplicações”:  
explicar os presumidos vínculos causais das intervenções da vida real [...]; descrever 
uma intervenção e o contexto da vida real no qual ela ocorreu [...]; ilustrar 
determinados tópicos em uma avaliação [...]; e explorar as situações em que a 
intervenção sendo avaliada não possui um único e claro conjunto de resultados. (YIN, 
2010, p. 41) 

Foi utilizado o Materialismo Dialético considerando o que esclarece Richardson (2015, 

p. 46-47), quanto ao princípio da conexão universal dos objetos e fenômenos, ao registrar que 

“todos os fenômenos da natureza estão interligados e determinados mutuamente”, e quanto ao 

princípio do movimento permanente e do desenvolvimento, uma vez que assevera estar tudo 

em movimento e que a transformação qualitativa dos objetos é o resultado do desenvolvimento. 

A partir do entendimento desses dois princípios - conexão universal dos objetos e 

fenômenos; e movimento permanente e do desenvolvimento -, passa-se a refletir - e tentar 
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compreender - o fluxo histórico do PPCE/UFPB, as dificuldades e/ou facilidades apontadas por 

editores por ocasião da submissão de periódico ao PPCE/UFPB, quais os Programas de Pós 

Graduação da UFPB que dispõem de periódicos no PPCE/UFPB e, desses, quais estão 

classificados, no Qualis 2017, nos estratos A1, A2, B1 e B2 e, por fim, se houve algum evento, 

declarado pelos atores do processo, que tenha tido relação direta com a produção dos periódicos.  

Dessa forma, a contextualização proposta com os respondentes desta investigação, 

possibilitou uma averiguação de dados no percurso dialético “possibilidade-realidade”, em que 

a legislação e as normas específicas estão ancoradas no eixo possibilidade, enquanto que as 

práticas dos gestores e editores registram uma realidade, por vezes convergentes ou mesmo 

contraditórias, mas reflexivas suficientes para uma síntese monográfica. 

Oportuno registrar que o PDI 2010-2014 da UFPB, apresenta, dentre as Ações 

Transversais de Apoio à Pesquisa e Pós-Graduação, programas financiados com recursos 

próprios da instituição destacando-se para o objeto deste trabalho o “Pró-Publicação (Artigos) 

- Apoio à Produção Científica em Periódicos Qualis nos Estratos A1, A2 e B1”, que traz a 

seguinte justificativa: 
Considerando que a publicação de artigos científicos em periódicos de elevado 
impacto é estratégica para a internacionalização da produção científica institucional, 
a PRPG propicia o apoio financeiro para a publicação de artigos em periódicos 
qualificados de circulação internacional (A1, A2 e B1). O Pró-Publicação financia os 
custos de publicação de artigos aceitos em periódicos classificados exclusivamente 
como A1, A2 ou B1, segundo os critérios do sistema Qualis da CAPES 
(http://qualis.capes.gov.br/webqualis/). (UNIVERSIDADE FEDERAL DA 
PARAÍBA, 2014, p. 25-26)  

Observe-se, então, que a própria instituição, UFPB, identifica quais os estratos dos 

periódicos elegíveis cientificamente e, nos quais os pesquisadores deverão focar a publicação 

dos seus resultados de pesquisas. Mais um motivo para que o corpo editorial dos periódicos 

hospedados no PPCE/UFPB receba apoio institucional, informacional, financeiro e 

tecnológico, no sentido de que seja possível manter o periódico atrativo à publicação nacional 

e internacional, gerando visibilidade ao próprio PPCE/UFPB e à UFPB, e permitindo a 

conquista de estratos relevantes e o consequente respeito da comunidade científica. 

Gil (2008, p. 141) afirma que, no que diz respeito à coleta de dados, “o estudo de caso é 

o mais completo de todos os delineamentos, pois vale-se tanto de dados de gente quanto de 

dados de papel”. Dentre os diferentes propósitos apresentados por Gil (2008, p. 54) para os 

quais o estudo de caso pode ser escolhido, a escolha deste para a presente pesquisa vem ao 

encontro de: 
Explorar situações da vida real cujos limites não estão claramente definidos; [...] 
descrever a situação do contexto em que está sendo feita determinada 
investigação; formular hipóteses ou desenvolver teorias; e explicar as variáveis 

http://qualis.capes.gov.br/webqualis/
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causais de determinado fenômeno em situações muito complexas que não 
possibilitam a utilização de levantamentos e experimentos. (GIL, 2008, p. 54, grifo 
nosso)  

O projeto de pesquisa e o respectivo instrumento de investigação foram protocolados, sob 

nº 78545217.0.0000.5188, e aprovados, Parecer nº 2.413.938, pelo Comitê de Ética em 

Pesquisa do Centro de Ciências da Saúde(CEP/CCS/UFPB), ANEXO B, sendo necessário 

registrar que os riscos e benefícios desta pesquisa são os transcritos a seguir, ao contrário do 

que está posto no referido Parecer, correção que só poderá ser requerida por ocasião do depósito 

final àquele Comitê. 

Riscos 

Considerando a Resolução CNS nº 466/2012, a pesquisa em tela oferece risco e 

desconforto considerados mínimos aos participantes da pesquisa. 

Benefícios 

A divulgação dos requisitos mínimos necessários para que um periódico inicie sua 

trajetória, já com estrutura adequada para que venha a ser incluído em Diretórios, 

Indexadores e Bases de dados, possibilita indubitavelmente maior facilidade de 

submissão, condições de aprovação, além da qualidade explícita aos autores que 

desejam submeter seus artigos, mesmo que aquele título ainda esteja amadurecendo para 

adentrar nos estratos mais relevantes do Qualis. Considerando que a sociedade 

contemporânea vivencia um novo momento, cuja globalização  propicia o acesso à 

informação que estava muito além do alcance de muitas pessoas no mundo, mesmo nos 

países mais ricos e desenvolvidos, o fato de ter à disposição uma base de periódicos 

científicos, com acesso livre, possibilita a geração de conhecimento e inovação que 

poderão ser revertidos em prol desta mesma sociedade, e o fato de haver uma política 

geral estabelecida quanto ao funcionamento e submissões no Portal, reflete 

transparência e confiabilidade institucional. Para o Programa de Pós-Graduação em 

Políticas Públicas, Gestão e Avaliação da Educação Superior – Mestrado Profissional 

(MPPGAV), o fruto deste trabalho vem ao encontro de necessidade local quanto à 

informação e transparência de como é possível submeter uma revista em Diretórios e 

Bases de Dados, conferindo destaque ao MPPGAV como precursor neste assunto dentro 

da Universidade Federal da Paraíba. 
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A coleta dos dados foi realizada utilizando-se questionário estruturado e aplicado 

eletronicamente (APÊNDICE A) no Google Docs Formulário57, cujo link foi encaminhado por 

e-mail, separada e ocultamente para cada grupo de respondente, possibilitando a auto 

administração do melhor momento para preenchimento dentro do prazo preestabelecido, 

contendo todas as instruções no próprio formulário, sendo que o e-mail enviado continha, em 

destaque, a indicação de qual a função a ser escolhida (APÊNDICES B a E). 

Para cada grupo de respondente foi criada uma planilha no Google Docs, para as 

respostas, possibilitando facilidade por ocasião da análise dos dados. 

A seguir, QUADRO 9, estão postas as Funções, correspondentes descrições dos 

respondentes nesta pesquisa, e respectiva composição do questionário. 

 

Quadro 9 - Funções dos respondentes da Pesquisa 

Função do(a) 
Respondente 

Descrição Quant Composição do 
questionário 

Criador/Apoiador Primeiro profissional técnico 
responsável pela implantação do 
PPCE/UFPB 

 
1 

3 questões 
abertas 

Gestor (Pró-
Reitorias) 

Gestores titulares das Pró-Reitorias de 
Pós-Graduação e de Pesquisa da UFPB 

2 3 questões 
abertas 

Gestor (Órgão de 
gestão geral do 
PPCE) 

Gestor da unidade administrativa à qual 
o PPCE/UFPB está vinculado; e o 
Coordenador do PPCE/UFPB 

 
2 

8 questões 
abertas 

 
Editor(a) de 
Periódico 

Editor(a) de Periódico vinculado a 
Programa de Pós-Graduação da UFPB, 
cuja Periódico obteve classificação no 
Qualis Capes 2017 nos estratos A1, A2, 
B1 ou B2, nos termos delimitados a 
seguir 

 
 
9 

6 questões 
abertas 
10 fechadas 
1 fechada com 
possibilidade de 
justificativa 

Fonte: Dados da pesquisa 

 

Para a delimitação dos sujeitos da pesquisa na função “Editor(a) de Periódico”, foram 

estabelecidos os seguintes procedimentos, utilizando-se a técnica de “brauseio58”, sendo 

acessadas as páginas: 

1. do PPCE/UFPB - para identificar periódicos e Programas de Pós-Graduação; 

                                                 
57 https://www.google.com/forms/about/ 
58 A definição de “brauseio” foi colhida do trabalho de Araújo (1994, apud FREIRE, 2008, p. 6-7) como sendo 
“um processo de busca de informação através de indícios”, essencialmente visual, de acesso direto, podendo ser 
associado com formas e padrões em termos de imagens e distribuição do texto numa página ou numa tela de 
computador. 
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2. da Plataforma Sucupira59 - para colher as informações sobre os estratos; 

3. do Portal de Periódicos da Capes - para identificar os conceitos das avaliações dos 

Programas de Pós-Graduação, os Documentos de Área e os Relatórios, cujos 

periódicos vinculados, hospedados no PPCE/UFPB, estivessem ranqueados nos 

estratos A1, A2, B1 e B2; 

4. do e-MEC60 - para esclarecimentos diversos; e 

5. do INEP61 - para identificação de documentos de avaliação de cursos. 

 

Os procedimentos adotados, estão postos a seguir:  

1. A partir da planilha Resultados da Avaliação Quadrienal 2017 - 172ª e 173ª Reunião 

do (Conselho Técnico-Científico da Educação Superior) CTC-ES – Mestrados 

Profissionais e Mestrados Acadêmicos (FUNDAÇÃO COORDENAÇÃO DE 

APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL SUPERIOR, 2017), foram 

identificados os Programas de Pós-Graduação cujo campo “Instituição de Ensino 

(IES)” estava preenchido como UFPB/Rio Tinto, UFPB/Areia e UFPB/João Pessoa; 

2. Uma vez identificados os Programas de Pós-Graduação da UFPB, desta feita no 

Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da UFPB (UNIVERSIDADE 

FEDERAL DA PARAÍBA, 2017), foram identificados os Periódicos que continham 

na descrição de informação a vinculação a Programa de Pós-Graduação da UFPB; 

3. Retornando à planilha do Resultado da Avaliação Quadrienal 2017, foi identificada 

a área de avaliação na qual o Programa de Pós-Graduação foi avaliado; 

4. Consultando a Plataforma Sucupira, especificamente o Qualis-Periódicos 

(COORDENAÇÃO DE APERFEIÇOAMENTO DE PESSOAL DE NÍVEL 

SUPERIOR, 2017a), foi identificado qual o estrato no qual o Periódico estava 

classificado, de acordo com a área de Avaliação do Programa de Pós-Graduação ao 

qual o Periódico estava vinculado; 

                                                 
59 https://sucupira.capes.gov.br/ 
60 e-MEC - O e-MEC é um sistema eletrônico de acompanhamento dos processos que regulam a educação 
superior no Brasil. Todos os pedidos de credenciamento e recredenciamento de instituições de educação superior 
e de autorização, renovação e reconhecimento de cursos, além dos processos de aditamento, que são 
modificações de processos, serão feitos pelo e-MEC. 
(http://emec.mec.gov.br/modulos/visao_comum/php/login/comum_login.php?691ba69561e311dd66adaae89947
c631=YWJhX21hbnRpZGE=) 
61 Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP). 
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5. Ao final, foram identificados nove Periódicos que estavam classificados nos estratos 

A1, A2, B1 ou B2.  

6. Retornando ao Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da UFPB 

(UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAÍBA, 2017), foram identificados os e-mails 

dos Editores dos Periódicos que atenderam à delimitação estabelecida, para os quais 

foram enviados os questionários. 

 

Figura 11 - Delimitação do grupo "Editor(a) de Periódico" 

 

Fonte: Construção da pesquisadora (PAIVA, 2018) 

 

O objetivo do questionário foi obter informações:  

a) históricas de criação do PPCE/UFPB, iniciando-se pela descoberta do que gerou 

a necessidade da criação e quais os profissionais e setores que apoiaram a criação; 

b) sobre a aplicação do PDI UFPB 2014-2018: 1) quanto ao que foi e o que está 

sendo feito para o alcance da melhoria dos indicadores da eficiência e eficácia da pesquisa e 

pós-graduação e a internacionalização das suas atividades; e 2) quanto à internacionalização 

das atividades de Pesquisa; 
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c) quanto às políticas criadas pelas Pró-Reitorias de Pesquisa e de Pós-Graduação 

da UFPB para apoiar os periódicos que estão com estrato diferentes de A1, A2, B1 e B2; 

d) sobre os critérios para recepção e manutenção de periódicos no PPCE UFPB; e 

e) quanto aos processos, funcionamento do periódico, equipe real de colaboradores, 

submissão às Bases de dados objetivando a divulgação e internacionalização do periódico 

hospedado no PPCE UFPB. 

Por fim, ainda utilizando o “brauseio”, foram visitados os Portais de Periódicos 

Científicos Eletrônicos de Universidades Federais do Rio Grande do Norte, Pernambuco, Santa 

Catarina e Rio Grande do Sul, para identificar documentos que registrem políticas de gestão 

para publicação científica nos Portais, os quais compõem os ANEXOS C a G.  

A análise dos dados qualitativos acontece quase ao mesmo tempo em que ocorre a coleta 

desses dados, inclusive cada pesquisa acaba reivindicando sua própria forma de análise, é o que 

apontam Sampieri, Collado e Lucio (2013, p. 447). Neste caso, a análise dos dados foi realizada 

a partir das respostas recebidas, apresentadas nos questionários, fazendo uso do aporte do 

método qualitativo. 

É necessário trazer o registro e orientação de Gomes (2015, p. 80) acerca da análise e 

interpretação das informações advindas de uma pesquisa qualitativa, onde o autor descreve ser 

necessário: “caminhar tanto na direção do que é homogêneo quanto no que se diferencia dentro 

de um mesmo meio social”. 

Mas também é importante conhecer a distinção que Wolcott (1994 apud Gomes 2015, p. 

80) faz entre os termos descrição, análise e interpretação dos dados, mesmo que para Gomes 

(2015, p. 80, 81) não sejam mutuamente excludentes, já que não necessariamente existam 

delimitações entre si, inclusive que “tanto a análise quanto a interpretação ocorrem ao longo de 

todo o processo”: 
na descrição, as opiniões dos informantes são apresentadas da maneira mais fiel 
possível, como se os dados falassem por si próprios; na análise o propósito é ir além 
do descrito, fazendo uma decomposição dos dados e buscando as relações entre as 
partes que foram decompostas e, por último, na interpretação – que pode ser feita 
após a análise ou após a descrição – buscam-se sentidos das falas e das ações para se 
chegar a uma compreensão ou explicação que vão [sic] além do descrito e analisado. 
(WOLCOTT, 1994 apud GOMES 2015, p. 80) 

Nesse intuito, o caminho metodológico buscou uma atitude dialógica entre o tema e os 

respondentes para estabelecer melhor conexão dissertativa. 

Os dados colhidos por ocasião da aplicação dos questionários estão postos a seguir, com 

as necessárias considerações. 
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4 ANÁLISE DE DADOS E INFORMAÇÕES QUANTO AO ATENDIMENTO DOS 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 A análise dos dados coletados terá a seguinte dinâmica. Inicialmente serão apresentados 

os questionamento gerais ou os objetivos específicos, em seguida, estarão transcritas as 

perguntas que objetivaram responder ao objetivo posto, para, imediatamente após, serem 

registradas as respostas que, no caso das questões fechadas, poderão contar apenas com 

informações de valores e/ou percentuais ou, ainda, com gráficos, enquanto que, no caso das 

questões abertas, contarão com análise e, onde couber - seja nas respostas às questões fechadas 

ou abertas -, sugestões e/ou inserção de textos e autores que podem auxiliar no entendimento 

da análise ou das respostas oferecidas pelos respondentes. 

 Em alguns casos a oferta da resposta à pergunta ou ao objetivo deverá ser feita com 

apresentação de imagens, gráfico, tabelas ou quadros. 

 

 PERGUNTAS COMUNS A TODOS OS RESPONDENTES 

 

 No universo dos onze respondentes, identificam-se os seguintes dados 

sociodemográficos: 

a) A totalidade dos respondentes não declararam deficiência; são servidores Docentes 

e ministram aula tanto na Graduação quanto na Pós-Graduação; 

b) Quanto ao gênero, a maioria identificou-se como masculino, correspondendo a 64%, 

enquanto que 36% identificou-se como feminino; 

c) A faixa etária dos respondentes da pesquisa apresentou o seguinte resultado: 

Tabela 1 - Faixa etária dos respondentes 

 Faixa etária 

 

entre 31 e  
40 anos 

entre 41 e  
50 anos 

entre 51 e  
60 anos 

Quant.  
% 

4  
36% 

2  
18% 

5  
46% 

Fonte: Dados da pesquisa 
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d) Quanto à titulação, 6 dos respondentes - 55% -, informaram ter concluído o 

doutorado e 5 - 45% -, informaram dispor de pós-doutorado. 

 

 PERGUNTAS E RESPONDENTES ESPECÍFICOS 

 

A formulação do questionário teve o propósito de que os dados coletados esclarecessem 

as dúvidas, postas a seguir, e atendessem aos objetivos específicos.  

 

Qual a política utilizada pelo Portal de Periódicos Científicos Eletrônicos da UFPB 
para incluir e manter as revistas? 

 
Pergunta aplicada: Quais os critérios em vigor para recepção dos periódicos no PPCE? 

Resposta 1 - O Periódico deve atender aos critérios de ingresso no portal contidos nas 
políticas editoriais. 
Resposta 2 - Para criar uma revista no Portal de Periódicos da UFPB é necessário 
destinar à Coordenação do Portal dois documentos:  
a) Documento que vincula a Revista a um Departamento ou Programa de Pós-
Graduação ou Grupo de Pesquisa Certificado pelo CNPq.  
b) Um projeto descritivo contendo:  
- Nome da Revista  
- Logo da Revista  
- Equipe Editorial:  

- Editores (Quem responde pela revista) 
- Comissão Editorial (Grupo pequeno de pesquisadores que apoiam os editores)  
- Conselho Consultivo (Grupo de pesquisadores/avaliadores da Revista)  
- Suporte (Quem resolverá os problemas técnicos da revista)  

- Foco e Escopo  
- Periodicidade  
- Diretrizes para autores (de acordo com as normas da ABNT) 
Análise: Mesmo que incipiente, constata-se a existência de critérios mínimos para 

inclusão do periódico no Portal. 

 

Quais as dificuldades e/ou facilidades encontradas pelos editores para a inclusão 
do Periódico no PPCE/UFPB? 

 
Pergunta aplicada: Quanto ao processo, documentos solicitados e informações 
recebidas por ocasião da inclusão do periódico que edita no PPCE da UFPB... 

Respostas: 
5 respostas – 72% - “Não fui responsável pela inclusão do periódico, portanto não posso 
opinar 
1 resposta – 1% - “Foi difícil” e justificou “Na época pouco se conhecia do sistema” 
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1 resposta – 1% - “Foi fácil, mas tive dificuldade para entender e cumprir algumas das 
exigências” 
Análise: Constata-se, pela informação de dois dos respondentes, que há necessidade de 

apoio aos editores, por ocasião do início do funcionamento do periódico no Portal. Entende-se 

que esse apoio deve ser disponibilizado pela Coordenação do PPPCE/UFPB. 

 

Uma vez incluído no PPCE/UFPB, todos os Editores conhecem como dar 
visibilidade aos periódicos? 

 
Pergunta aplicada: Entende ser necessário conhecer sobre como inserir o Periódico em 
Bases de dados e Diretórios da área? 

Resposta: 100% das respostas foi “sim”. 
Análise: Indubitavelmente, há necessidade de preparar o corpo de colaboradores 

editoriais dos periódicos para conhecer como minerar informações acerca das Bases de Dados 

e Diretórios das respectivas áreas e requisitos e formas de submissão, possibilitando a gestão 

adequada da inserção do periódico no PPCE/UFPB. 

 

Havendo a submissão, quem é o profissional responsável, em cada periódico, pela 
inclusão dos periódicos nas Bases de Dados das respectivas áreas? 

 
Pergunta aplicada: Quem é responsável por submeter o Periódico às Bases de Dados?  

Respostas: 
6 respostas para Editor Geral – 86% 
1 resposta para Editor Gerente – 14% 
Análise: Desta forma, depreende-se, pelas respostas às duas últimas perguntas, que os 

respondentes, mesmo fazendo a inserção do periódico nas Bases de Dados de suas áreas, 

entendem que podem conhecer mais a respeito, o que lhes concederá melhores e maiores 

condições de alcance de nível mais elevado do periódico com mais facilidade. 
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IDENTIFICAÇÃO DE ATENDIMENTO AOS OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
ESTABELECIDOS 

 

Quanto aos objetivos específicos, foram feitas as seguintes constatações e obtidas as 

seguintes informações: 

 

Objetivo: Conhecer a vinculação administrativa e o corpo gestor do PPCE/UFPB 

 Foram identificadas as informações no próprio Portal e no Boletim de Serviços da 

UFPB, Figuras 11 e 12, a seguir.  

 

Figura 12 - Vinculação e Coordenação do Portal de Periódicos Científicos da UFPB 

 
Fonte: http://periodicos.ufpb.br/index.php/index/about 
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Figura 13 - Designação do Coordenador do PPCE 

 
Fonte: Boletim de Serviço – UFPB, nº 17, de 28 de dezembro de 2015. Disponível em: 

https://sipac.ufpb.br/public/baixarBoletim.do?publico=true&idBoletim=67 

 

Objetivo: Especificar os requisitos, em vigor, necessários para a publicação no 

PPCE/UFPB, contemplando apoio à edição de periódicos, acesso e padronização das revistas 

nele hospedadas. 

 
Pergunta aplicada: Quais os critérios em vigor para recepção dos periódicos no PPCE? 

A seguir está transcrita a resposta ao questionário e que é a mesma informação que está 
disponível em http://periodicos.ufpb.br/index.php/index/about: 
“Para criar uma revista no Portal de Periódicos da UFPB é necessário destinar à 
Coordenação do Portal dois documentos:  
a) Documento que vincula a Revista a um Departamento ou programa de Pós-Graduação 
ou Grupo de Pesquisa Certificado pelo CNPq.  
b) Um projeto descritivo contendo:  
- Nome da Revista  
- Logo da Revista  
- Equipe Editorial:  
- Editores (Quem responde pela revista) 
- Comissão Editorial (Grupo pequeno de pesquisadores que apoiam os editores)  
- Conselho Consultivo (Grupo de pesquisadores/avaliadores da Revista)  
- Suporte (Quem resolverá os problemas técnicos da revista)  
- Foco e Escopo  
- Periodicidade  
- Diretrizes para autores (de acordo com as normas da ABNT)” 
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Análise: Mesmo que incipiente, constata-se a existência de critérios mínimos para 

inclusão do periódico no Portal. 

 

Objetivo: Descrever dificuldades e/ou facilidades apontadas por editores para a 

submissão de revista no PPCE/UFPB 

 

Pergunta aplicada: Quanto ao processo, documentos solicitados e informações 
recebidas por ocasião da inclusão do periódico que edita no PPCE da UFPB... 

Respostas: 
5 respostas – 72% - “Não fui responsável pela inclusão do periódico, portanto não posso 
opinar 
1 resposta – 1% - “Foi difícil” e justificou: “Na época pouco se conhecia do sistema” 
1 resposta – 1% - “Foi fácil, mas tive dificuldade para entender e cumprir algumas das 
exigências” 
Análise: Constata-se, pela informação de dois dos respondentes, que há necessidade de 

apoio aos editores, por ocasião do início do funcionamento do periódico no Portal. 

 

Objetivo: Identificar os Programas de Pós-Graduação da UFPB que dispõem de 

periódicos no PPCE/UFPB  

 

Levantamento realizado pela pesquisadora a partir dos resultados da Avaliação 

Quadrienal 2017 - 172ª e 173ª Reunião do CTC-ES - Mestrados Acadêmicos, Profissionais e 

Doutorados, QUADRO 10.  

 
Quadro 10 - Programas de Pós-Graduação da UFPB ao qual o periódico informa estar vinculado 

Nome do PPG Nível Periódico no PPCE/UFPB * 
Ciência da Informação Mestrado/Doutorado Informação & Sociedade: Estudos 

Ciências Contábeis Mestrado/Doutorado Revista Evidenciação Contábil & Finanças 

Ciências das Religiões Mestrado/Doutorado 
Religare: Revista do Programa de Pós-
Graduação em Ciências das Religiões da 
UFPB; Diversidade Religiosa 

Ciências Jurídicas Mestrado/Doutorado VERBA JURIS - Anuário da Pós-Graduação 
em Direito 

Computação, 
Comunicação e Artes Mestrado Imaginário! 

Comunicação e Culturas 
Midiáticas Mestrado Culturas Midiáticas e Temática 

Desenvolvimento e Meio 
Ambiente - PRODEMA Mestrado Gaia Scientia 
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Educação Mestrado/Doutorado 
Revista Discurso & Imagem Visual em 
Educação; Diversidade Religiosa; e Revista 
Temas em Educação 

Geografia Mestrado/Doutorado OKARA: Geografia em debate 

Gestão Pública e 
Cooperação Internacional Mestrado Revista Brasileira de Políticas Públicas e 

Internacionais - RPPI 
História Mestrado Sæculum – Revista de História 

Letras Mestrado/Doutorado 

Revista Graphos;  Revista de Ciências 
Sociais - Política & Trabalho; Acta 
Semiótica et Lingvistica; Revista Ártemis; 
Cadernos Imbondeiro e Cultura e Tradução 

Lingüística Mestrado/Doutorado PROLÍNGUA 

Música Mestrado/Doutorado Claves 

Serviço Social Mestrado Teoria Política & Social 
Sociologia Mestrado/Doutorado Revista Ártemis 

Gestão em Organizações 
Aprendentes Mestrado Profissional Gestão & Aprendizagem 

Jornalismo Mestrado Profissional ÂNCORA - Revista Latino-americana de 
Jornalismo 

Fonte: Dados coletados nos resultados da Avaliação Quadrienal 2017 - 172ª e 173ª - Reunião do CTC-ES - 
Mestrados Acadêmicos e Doutorados62, e 

* Informação levantada pela pesquisadora 

 

Observação: Verifica-se a ocorrência de vários periódicos com informação de 

vinculação a um único Programa de Pós-Graduação, sendo recomendável esclarecer as 

vinculações ao Mestrado, Doutorado, Grupos de Pesquisa etc. 

 

Objetivo: Especificar, a partir do Qualis Capes 2017, quais os Programas de Pós-

Graduação da UFPB que dispõem de periódicos nos estratos A1, A2, B1 e B2;  

 

Levantamento realizado pela pesquisadora a partir dos resultados da Avaliação 

Quadrienal 2017 - 172ª e 173ª Reunião do CTC-ES - Mestrados Acadêmicos, Profissionais e 

Doutorados, QUADRO 11  

 

 

                                                 
62 http://www.capes.gov.br/sala-de-imprensa/noticias/8691-capes-divulga-resultado-final-da-avaliacao-
quadrienal-2017 
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Quadro 11 - Programas de Pós-Graduação da UFPB que dispõem de periódicos nos estratos 

A1, A2, B1 e B2 

Nome do PPG Nível Conceito Periódico no PPCE/UFPB * Estrato ** 

Ciência da Informação Mestrado/
Doutorado 4 Informação & Sociedade: Estudos A1 

Desenvolvimento e 
Meio Ambiente - 
PRODEMA 

Mestrado 4 Gaia Scientia 
B1 

História Mestrado 3 Sæculum – Revista de História B1 

Letras Mestrado/
Doutorado 4 Revista Ártemis B1 

Lingüística Mestrado/
Doutorado 5 PROLÍNGUA B1 

Ciências das Religiões Mestrado/
Doutorado 4 

Religare: Revista do Programa de Pós-
Graduação em Ciências das Religiões 
da UFPB B2 

Comunicação e 
Culturas Midiáticas Mestrado 3 Culturas Midiáticas 

B2 

Geografia Mestrado/
Doutorado 4 OKARA: Geografia em debate B2 

Letras Mestrado/
Doutorado 4 Revista Graphos B2 

Fonte: Dados colhidos nos resultados da Avaliação Quadrienal 2017 - 172ª e 173ª Reunião do CTC-ES - Mestrados 
Acadêmicos e doutorados 
* Informação levantada pela pesquisadora 
** - Dado levantado em  
https://sucupira.capes.gov.br/sucupira/public/consultas/coleta/veiculoPublicacaoQualis/listaConsultaGeralPeriod
icos.xhtml 

 

Observação: É salutar para a transparência e veracidade das informações, neste caso 

quanto aos estratos, que os dados contidos no breve histórico do periódico sejam mantidos 

atualizados, de acordo com o resultado contido na última publicação do Qualis. 

 

4.1 Política Pública e Gestão do PPCE/UFPB 

 

Quanto ao objetivo “identificar políticas de fomento para a produção científica”, foram 

obtidas, de um único respondente, as seguintes respostas às perguntas postas: 
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Pergunta aplicada: Dentro das Diretrizes e Metas para a área de Pesquisa no período 
2014-2018, o que foi e o que está sendo feito para o alcance da melhoria dos indicadores 
da eficiência e eficácia da pesquisa e pós-graduação e a internacionalização das suas 
atividades? (Página 11 do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPB – 2014-
2018) 

Resposta: Especificamente no âmbito da [...]63, temos várias atividades, a saber: 
- Apoio à base do processo de formação do cientista brasileiro, tal qual preconizado no 
modelo tupiniquim, ou seja, incentivo às atividades de Iniciação científica e correlatas; 
- Apoio à internacionalização da produção científica, através do apoio à tradução de 
artigos científicos a serem submetidos a revistas Qualificadas como A1, A2 e B1; 
- Pagamento de taxas de publicação de artigos publicados em periódicos "open access", 
qualificados entre A1 e B1. 
Análise: Necessário se faz o esclarecimento sobre o pagamento de taxas de publicação 

em periódicos de acesso aberto.  

Conforme Arellano, Ferreira e Caregnato (2005, p. 206-212), Baptista et al (2007, p. 5), 

e Guédon (2010, p. 46-56), o modelo de periódicos eletrônicos de livre acesso pode seguir duas 

vertentes: 1. Periódico gratuito para o leitor e para o autor (denominada via verde); e 2. 

Periódico gratuito para o leitor, mas pago pelo autor (identificada como via dourada).  

Esse último caso é o que é aplicado na UFPB, sendo identificadas duas Chamadas 

Internas64, ambas no ano de 2016, sendo uma referente à tradução de manuscritos e outra 

referente à publicação em periódicos nos estratos A1, A2 e B1.  

 

Pergunta aplicada: Quanto às metas para a Pesquisa, o que significa 
Internacionalização das atividades? Apenas mobilidade estudantil ou “mobilidade 
docente” também? (Página 12 do Plano de Desenvolvimento Institucional da UFPB – 
2014-2018) 

Resposta: Internacionalização das atividades de uma instituição passa, entre outros, 

pela mobilidade docente e discente. No entanto, a internacionalização deve ser 

entendida para além da mobilidade. 

 

 

 

 

 

                                                 
63 Setor do Respondente Gestor não identificado por razão do sigilo garantido por ocasião do aceite em 
participar.  
64 http://www.propesq.ufpb.br/propesq/contents/menu/Documentos 
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Pergunta aplicada: Quais as políticas criadas para apoiar os periódicos da UFPB que 
estão com estrato diferentes de A1, A2, B1 e B2? 

Resposta: Existem atualmente duas políticas operacionalizadas pela [...]65: a primeira é 

de apoio à tradução de artigos e a segunda é o pagamento de artigos publicados em 

revistas denominadas "open access" (de acesso livre). 

Análise: Possivelmente a pergunta formulada deixou margem a equívoco, portanto não 

é possível identificar qual o apoio fornecido pela UFPB aos periódicos com estratos abaixo de 

B2. 

 

 Já com relação à gestão do PPCE/UFPB, identificou-se a existência de critérios mínimos 

para aceitação de inclusão de periódico no Portal, além de outras considerações acerca da 

importância percebida sobre a vinculação do periódico a Programas de Pós-Graduação entre 

outras, todas registradas a seguir:  

 

Pergunta aplicada: Qual a importância do Periódico que esteja ligado a Programa de 
Pós-Graduação? 

Resposta 1: É um importante canal de disseminação da produção científica fruto de 

pesquisas acadêmicas das universidades, que no geral, ocorre nos programas de Pós-

Graduação 

Resposta 2: Os periódicos devem estar vinculados a um Departamento ou programa de 

Pós-Graduação ou Grupo de Pesquisa Certificado pelo CNPq. 

Análise: Constata-se que o periódico vinculado a um Programa de Pós-Graduação, tem 

relevância, sendo necessário observar e evitar a prática da endogenia que, conforme esclarecem 

Gonçalves, Ramos e Castro (2006, p. 177), é caracterizada pela “concentração de autores da 

própria instituição publicadora, da mesma região, ou mesmo dos membros do corpo editorial”. 

 

Pergunta aplicada: Há periódicos instalados no PPCE que não estejam ligados à 
UFPB? 

Resposta 1: Para ser hospedado no Portal da UFPB o periódico precisa ter algum 

vínculo com a instituição, que pode ser por intermédio do seu editor. 

Resposta 2: Sim. Como não haviam políticas definidas para o portal de periódicos da 

UFPB, alguns periódicos vinculados a associações e grupos de trabalhos de associações 

                                                 
65 Setor do Respondente Gestor não identificado por razão do sigilo garantido por ocasião do aceite em 
participar. 
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foram instalados no portal. De acordo com a política do Portal (que está em trâmite nas 

instâncias superiores) estes periódicos deverão ser transferidos para outros ambientes. 

 Análise: Há confirmação de periódicos de fora da UFPB, mas resta apresentada a 

justificativa da manutenção. 

Registra-se tramitação da política para o Portal “nas instâncias superiores”, 

subentendendo-se como sendo da UFPB, o que se caracteriza como uma ação positiva rumo à 

padronização e transparência das atividades do PPCE/UFPB. 

 

Pergunta aplicada: Há checagem dos estratos do Qualis dos periódicos que estão no 
PPCE/UFPB? 

Resposta 1: Sim, sempre que é publicado o novo qualis, a coordenação verifica quem 

subiu, caiu ou permaneceu no mesmo estrato, para buscar implementar políticas que 

possam colaborar com os editores na busca pelo qualis A. 

Resposta 2: Sim. Após a divulgação do qualis periódicos equipe do Portal faz o balanço 

da avaliação gerando relatório com tabelas, gráficos e demais informações sobre a 

qualificação dos periódicos vinculados a UFPB. 

 Análise: Identifica-se a preocupação com a checagem dos estratos do Qualis dos 

periódicos que estão no PPCE/UFPB, sendo importante que essas informações sejam mantidas 

atualizadas também na “capa” do periódico no PPPCE. 

 

Pergunta aplicada: Quais setores da UFPB são envolvidos na solicitação do ISSN dos 
periódicos hospedados no PPCE? 

Resposta 1: O ISSN é solicitado pelo editor diretamente ao IBICT, que seja do nosso 

conhecimento, nenhum setor da UFPB é responsável. 

Resposta 2: Editora da UFPB e coordenação do Portal de Periódicos. 

 Análise: Identifica-se ruído na comunicação, sendo necessário equalizar a informação 

e divulgar externamente no PPCE.  

O registro do ISSN é solicitado no site: http://cbissn.ibict.br/ 

 
Pergunta aplicada: Quem faz o cadastro no Catálogo Coletivo Nacional (CCN)? 

Resposta 1: Até onde tenho conhecimento é atribuição da Biblioteca Central 

Resposta 2: A equipe da coordenação do Portal. 
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 Análise: Identifica-se ruído na comunicação, sendo necessário equalizar a informação 

e divulgar internamente no PPCE.  

A atualização da base de dados do Catálogo Coletivo Nacional de Publicações Seriadas 

é de responsabilidade da biblioteca - no caso da UFPB possivelmente pela Biblioteca Central -

, conforme estabelecido pelo IBICT66. 

 

Pergunta aplicada: Qual a previsão para que os artigos dos periódicos hospedados no 
PPCE recebam o DOI? 

Resposta 1: A editora já firmou contrato com a organização responsável pelo DOI no 

Brasil e ainda esse ano será iniciada. 

Resposta 2: Em 2017, tramitamos o processo para que todos os periódicos com qualis 

igual ou superior a B3 recebam DOI. Foi necessário atualizar a versão do Ojs. Neste 

momento os periódicos do estrato A estão recebendo doi, os demais periódicos 

receberão doi sequencialmente e em ordem decrescente de qualis. A previsão de 

conclusão é fevereiro de 2018. 

 Análise: Verifica-se a preocupação da gestão com a qualidade dos periódicos, haja vista 

ser o identificador persistente, no caso o DOI, um dos requisitos avaliados por pesquisadores 

por ocasião da decisão de submissão do artigo a dado periódico, inclusive porque a Plataforma 

Lattes67, neste momento, possibilita - no caso de artigo publicado -, FIGURA 13, e exige - no 

caso de artigo aceito para publicação -, FIGURA 14, a entrada desse identificador, assim que 

se inicia o processo para inserção, Vide a seguir: 

 

                                                 
66 http://www.ibict.br/informacao-para-ciencia-tecnologia-e-inovacao%20/catalogo-coletivo-nacional-de-
publicacoes-seriadas%28ccn%29/sistema-ccn 
67 http://lattes.cnpq.br/ 
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Figura 14 - Mensagem constante na Plataforma Lattes, por ocasião da inserção de 

artigos completos publicados em periódicos 

 
Fonte: Plataforma Lattes 

 

Figura 15 - Mensagem constante na Plataforma Lattes, por ocasião da inserção de artigos 

aceitos para publicação 

 
Fonte: Plataforma Lattes 

 

Sayão (2007, p. 66) declara que o fato de os links persistentes permanecerem por prazos 

mais extensos, caracteriza-se como “um fator importante para a integridade dos objetos digitais, 

dado que estes recursos são compostos também pelos seus relacionamentos com outros objetos 

digitais”. 

 

Pergunta aplicada: Como, quando e quem faz a disseminação da informação junto aos 
Editores quanto aos instrumentos de visibilidade dos periódicos? 

Resposta 1: Essa atribuição é do coordenador do Portal em conjunto com sua equipe 

Resposta 2: A coordenação do Portal, sob demanda. 

 Análise: As respostas apresentadas contemplam apenas os itens quando e quem. 

 A título de contribuição, sugere-se a criação de tutorias ou vídeos curtos. 
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4.2 Dificuldade e/ou facilidade para publicação no PPCE/UFPB 

 

 Nesta seção estão registradas as perguntas e respostas de 7 (sete) editores, dos 9 (nove) 

para os quais foi enviado o e-mail com o link do questionário. 

 

Qual a importância de o Periódico estar ligado ao Programa de Pós-Graduação? 

R1 Visibilidade e credibilidade. 

R2 Essencial para evolução e conscientização do corpo discente e docente em 

publicações científicas. 

R3 Fundamental para divulgar pesquisas no âmbito de maior interesse em tais 

resultados. 

R4 A visibilidade do programa e das pesquisas desenvolvidas pelos professores e 

colaboradores. 

R5 Divulgação de pesquisa e produção acadêmica. 

R6 Muito relevante. 

R7 É de grande importância por se constituir como canal de acesso à divulgação de 

pesquisas na área. 

Análise: Ratifica-se a importância percebida quanto ao periódico estar vinculado a um 

Programa de Pós-Graduação, porém é extremamente importante evitar a prática da endogenia. 
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Quanto ao processo, documentos solicitados e informações recebidas por ocasião 
da inclusão do periódico que edita no PPCE da UFPB... 

 

Gráfico 1 - Processo de inclusão do periódico no PPCE/UFPB 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 
Análise: Constata-se, pela informação de dois dos respondentes, que há necessidade de 

apoio mais intenso aos editores, por ocasião do início do funcionamento do periódico no Portal. 

O apoio por parte da gestão do PPCE proverá informações aos editores e possibilitará 

maior segurança, gerando qualidade futura por ocasião das submissões a Bases de Dados. 

 

Tempo que ocupa a Editoria do Periódico 

A totalidade dos respondentes declarou ocupar a editoria do periódico há mais de três 

anos.  

Análise: Identificou-se que algumas Bases de Dados exigem que o periódico esteja em 

circulação regular há dois anos e outras indicam que deve ser há três anos. Diante do resultado 

deste item, conclui-se que os estratos alcançados pelos periódicos, sob editoria dos 

respondentes, corroboram a tese de que, apesar das dificuldades e necessidades de melhor 

conhecer como dar visibilidade aos periódicos via inserção em Bases de Dados, a experiência 

adquirida proporcionou o resultado desejado. Não obstante, ainda carecem de informações para 

adequação do periódico, objetivando a inserção dele nas Bases de Dados nacionais e 

internacionais. 

 

5; 72%

1; 14%

1; 14%

Não fui responsável Foi difícil Foi fácil, mas...
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É exclusividade de tarefa?  

As respostas obtidas deram conta de que a maioria, 71%, dos respondentes exerce outras 

atividades concomitantes à de editoria do periódico. 

 

Gráfico 2 - Informações sobre exclusividade de tarefa dos editores 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Análise: Dois dos respondentes informam que desempenham, com exclusividade, a 

tarefa de editoria, porém, nos dados sociodemográficos, todos se declaram servidores docentes 

e que ministram aula: tanto na Graduação quanto na Pós-Graduação. 

 É possível que a pergunta formulada tenha sido obscura, gerando o equívoco na 

resposta, porém, é fato que está longe de se configurar uma novidade o editor – que esteja em 

sociedade científica, associação profissional, IES e institutos de pesquisa -, desempenhar 

atividades múltiplas de docência, pesquisa e gestão científica e administrativa de periódicos, 

conforme esclarecem Targino e Garcia (2008, p. 69), ao elencar obstáculos à ação dos editores 

dos periódicos científicos. 

 

Para a execução das atividades de editoria teve treinamento específico ou aprendeu 
com a prática?  

A prática do exercício de editoria foi o que habilitou 86% dos respondentes para a 

função, enquanto que 14% declara ter recebido treinamento. 

  

2; 29%

5; 71%

Sim Não
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Gráfico 3 - Aprendizagem para execução das atividades de editoria 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Entende haver necessidade de treinamentos sobre uso e funcionalidades do sistema 
gerenciador do Periódico?  

Necessidade de treinamento foi o entendimento de 86% dos respondentes sobre uso e 

funcionalidades do sistema gerenciador do Periódico, ao tempo em que 14% informa 

ser desnecessário. 

 

Gráfico 4 - Necessidade de treinamento no OJS 

 
Fonte: Dados da pesquisa  

6; 86%

1; 14%

Prática Treinamento

6; 86%

1; 14%

Sim Não
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Entende ser necessário conhecer sobre como inserir o Periódico em Bases de Dados 
e Diretórios da área? 

A totalidade dos respondentes registrou entender ser necessário conhecer sobre como 

inserir o Periódico em Bases de Dados e Diretórios da área. 

 

Análise das três últimas respostas: Os respondentes identificam uma oportunidade de 

melhoria a ser suprida pela IES UFPB, no que diz respeito à preparação dos profissionais que 

compõem as equipes responsáveis pelos periódicos científicos eletrônicos hospedados no 

PPCE/UFPB. 

Podem inquirir: - Por que pela IES UFPB? A resposta é: Porque profissionais 

capacitados e motivados para a atividade terão mais oportunidades de melhor fazer uso das 

tecnologias e dos sistemas disponíveis para a produção do periódico, disponibilizarão de 

informações para a mineração de Bases de Dados para inserção do periódico e haverá a 

possibilidade de visibilidade de qualidade e crescimento de submissões de artigos, diminuindo 

as dificuldades de opções de escolhas de artigos para composição de cada número – situação 

muito comum no início dos periódicos. Por conseguinte, a IES hospedeira do periódico terá seu 

nome sempre identificado à qualidade - positiva, é o que se deseja -, desse periódico. 

Davenport e Prusak (2003, p. 63) declaram que o conhecimento é gerado e utilizado em 

organizações saudáveis, esclarecendo que a interação entre os ambientes organizacionais 

permite a troca e absorção de informações, transformações em conhecimento, agindo com base 

na agregação desse conhecimento com as experiências, valores e regras internas. 

 

Quem criou a identidade (logo, layout etc) do Periódico? 

Foram registradas as seguintes respostas: “Eu mesmo”; “Artista plástico” – 2 respostas; 

“Bolsista atrelado às pesquisas”; “não temos identidade”; “Prof. Marcos Nicolau”; e 

“discente”. 

 

A criação da identidade do Periódico foi trabalho remunerado ou voluntário? 

A totalidade dos respondentes declarou que a criação da identidade, exceto em um caso, 

foi voluntária.  
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Há captação de recursos? No caso positivo, por favor informar quem está 
responsável por esta atividade. 

Inexiste captação de recursos, foi o que 100% dos respondentes registraram, sendo 

reforçado por um dos respondentes que “tudo é serviço voluntário”.  

 

Análise das três últimas respostas: Os respondentes declaram, exceto em um caso, que 

o voluntariado foi a chave mestra para a composição da identidade, atitude da qual se infere o 

desprendimento material, dedicação pessoal - geralmente do editor -, e interesse primordial na 

disseminação de conhecimento científico. Contudo, o voluntariado deve ser exceção; a regra 

deve ser o subsídio que, conforme menciona Schwartzman (1984, p. 29) pode ser “através das 

universidades, [...] do CNPq, Finep ou outras agências governamentais”. Nesta mesma linha de 

defesa de disponibilidade de recursos para as despesas com o periódico, Sandes-Guimarães e 

Diniz (2014, p. 453) afirmam que  
para um periódico científico que, diferentemente de outros setores da indústria da 
informação e mais especificamente da indústria de publicação (jornais diários, 
revistas, livros etc.), não tem por objetivo a obtenção de lucro com a venda do produto, 
mas sim a disseminação de conhecimento científico de qualidade, as receitas devem 
ser suficientes para no mínimo cobrir os custos advindos da arquitetura de valor. 
(SANDES-GUIMARÃES; DINIZ, 2014, p. 453, grifo nosso)  

 Convém que a Coordenação do PPCE/UFPB e as Pró-Reitorias de Pesquisa e de Pós-

Graduação e os Editores de periódicos hospedados no PPCE/UFPB unam forças no sentido de 

minerar órgãos financiadores que venham ao encontro da melhoria das equipes e dos 

equipamentos, tanto do PPCE/UFPB - na abrangência de atendimento do Portal -, quanto dos 

periódicos, nas suas especificidades. 

 
Quem faz a coordenação do processo da avaliação por pares?  

Foi registrado que 72% da coordenação do processo de avaliação por pares é 

realizada pelos editores, havendo desempenho dessa atividade sendo exercida em 14% 

por “organizadores de dossiê” e, neste mesmo percentual por “docentes”. Nestes dois 

últimos sendo impossível identificar-se, também, editores gerais, de outras seções, ou 

profissionais externos ao periódico. 
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Gráfico 5 - Coordenação do processo de avaliação por pares 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Análise: As respostas a este questionamento exigiram que fossem verificadas, nos nove 

periódicos que atenderam ao recorte da pesquisa, as composições das equipes editoriais, 

chegando-se ao seguinte resultado, conforme Quadro 12: Co-editor; Colaboradores; Comissão 

Editorial; Comissão executiva; Comitê editorial; Conselho científico; Conselho consultivo; 

Conselho editorial; Conselho fundador; Designer editorial; Editor gerente; Editor responsável; 

Editor-chefe; Editores; Editores assistentes; Editores de área; Editores de layout; Editores de 

seção; Equipe técnica; Identidade gráfica; Normalização; Secretariado; e Suporte técnico.  

 A título de informação, “organizador de dossiê” é um termo citado em relatórios da 

Capes sobre avaliações de áreas. 

  

5; 72%

1; 14%

1; 14%

Editores Organizadores de dossiê Docentes
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Quadro 12 - Composição das equipes editoriais 

Nomenclatura 
Periódico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
Co-editor - - - - - X - - - 

Colaboradores - - - - - - X - - 

Comissão editorial X - X - - X - X X 

Comissão executiva - - - - - X - - - 

Comitê editorial - - - - X - - - - 

Conselho científico - - - X - - - - - 

Conselho consultivo X - X - - - X - - 

Conselho editorial - X - X X X X X X 

Conselho fundador - - - - - X - - - 

Designer editorial - - X - - - - - - 

Editor gerente - - - - - X - - - 

Editor responsável - - - - - - - - X 

Editor-chefe - X - - - - - X - 

Editores X - X - X - - - - 

Editores assistentes - X - - - - - - - 

Editores de área - X - - - - - - - 

Editores de layout - - - X - - - - - 

Editores de seção - X - - - - - - - 

Equipe técnica - - - - - - X - - 

Identidade gráfica - - - X - - - - - 

Normalização - - X - - - - - - 

Secretariado - - X - - - - - - 

Suporte técnico - - X - - - - - - 
Fonte: Dados da pesquisa 

 Entende-se importante que a Coordenação do PPCE/UFPB estabeleça nomenclaturas e 

definições de atividades para as equipes dos periódicos, em conjunto com os editores e 

colaboradores dos periódicos ora hospedados no PPCE/UFPB, possibilitando padronizar esse 

item e, inclusive, evitar o excesso de variações. 
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Quem padroniza ou verifica a padronização dos arquivos?  

Para esta pergunta obteve-se a resposta de que é o professor, 86%, quem padroniza ou 

verifica a padronização dos arquivos, sendo que os 14% restantes, cabem aos Editores. 

 

Gráfico 6 - Responsável pela padronização dos arquivos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Análise: Constatam-se neste resultado específico as múltiplas atribuições dos Editores. 

Resta, porém, uma incógnita do que significa a informação “Professores”, como os 

profissionais responsáveis por realizar a tarefa de verificação de padronização. 

  

1; 14%

6; 86%

Editores Professor
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Quem publica o periódico (bota no ar)? (Disponibiliza para acesso público) 

As respostas obtidas deram conta de que 72% corresponde a editores, como os 

responsáveis por publicar o periódico, sendo 14% contratado e 14% voluntário. 

 

Gráfico 7 - Responsável pela publicação do periódico 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Análise: Resta a dúvida sobre o vínculo “contratado” para esse profissional que publica 

o periódico. No mais, ratifica-se o voluntariado, mesmo que em pequeno número, e 

como sendo, também, mais uma tarefa assumida pelo editor. 

  

5; 72%

1; 14%

1; 14%

Editores Contratado voluntário
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Há acompanhamento dos estratos dos Periódicos vinculados aos Programas de 
Pós-Graduação?  

Os estratos dos periódicos vinculados ao Programa de Pós-Graduação são 

acompanhados por 86% dos respondentes, enquanto que os outros 14% não o fazem. 

 
Gráfico 8 - Acompanhamento dos estratos dos Periódicos 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

 Análise: Acompanhar o estrato dos periódicos vinculados ao Programa de Pós-

Graduação é importante porque oferece aos Editores a oportunidade de fazer as verificações de 

pontos fortes e de oportunidades de melhoria, além de manter essa informação atualizada na 

“capa” do periódico eletrônico. 

 
Há alguma relação direta do estrato do Periódico vinculado ao Programa de Pós-
Graduação com a nota atribuída ao Programa de Pós-Graduação? Caso positivo, 
por favor esclareça a relação. 

Enquanto que 14% afirmam existir relação direta do estrato do Periódico vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação com a nota atribuída ao Programa de Pós-Graduação, 86% 

negam essa relação.  

A resposta afirmativa apresenta a justificativa: “Sim, porque o periódico qualifica o 

Programa”; enquanto que uma das respostas negativas traz uma ponderação: “Não há 

uma relação direta, mas um periódico forte é mais um elemento de fortalecimento na 

avaliação do Programa”. 

  

6; 86%

1; 14%

Sim Não
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Gráfico 9 - Relação do estrato do Periódico com a nota 
atribuída ao Programa de Pós-Graduação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Análise: Retoma-se a advertência quanto à prática de endogenia. Inclusive, em um dos 

relatórios de avaliação há a seguinte afirmativa: “Artigos publicados no periódico do próprio 

programa são sujeitos a deságio na sua pontuação”. 

Necessário evocar registro anterior de que a avaliação efetuada pela Capes decorre de 

verificações baseadas nos critérios estabelecidos nos “Documentos de área68”, que, por sua vez, 

estabelecem os parâmetros para a avaliação quadrienal dos Programas de Pós-Graduação. 

Esses documentos variam de acordo com as áreas, e podem ser, assim como os 

Relatórios de avaliação, consultados no link: http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-

avaliacao. 

Para compreender a afirmativa e a ponderação dos respondentes, foram consultados os 

Documentos de área e os Relatórios de avaliação, ambos das áreas nas quais os periódicos 

científicos, desta pesquisa, estão inseridos. Foram identificados dois itens de avaliação que vêm 

ao encontro do entendimento dos respondentes: 

1. Inserção social - Visibilidade ou transparência dada pelo programa à sua atuação 

- Registrar a existência de periódico publicado pelo programa – programas acadêmicos, 

contendo em outra área a afirmativa: periódico científico editado pelo programa, 

reconhecido internacionalmente. 

                                                 
68 http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 

1; 14%

6; 86%

Sim Não
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2. Produção intelectual - Docentes permanentes vinculados ao Programa - 

Participar como membro de corpo editorial ou científico de periódicos científicos da base 

Qualis periódicos da área. 

 

Quem é responsável por submeter o Periódico às Bases de Dados?  

O Editor Geral é o responsável por submeter 86% dos Periódico às Bases de Dados. Os 

14% restantes cabem ao Editor Gerente. 

 Análise: Identifica-se, novamente, neste resultado, as múltiplas atribuições dos 

Editores. 

 Há os profissionais bibliotecários que podem compor tanto a equipe do PPCE/UFPB 

quanto as equipes dos periódicos científicos, agregando conhecimento e qualidade na busca e 

no processo de solicitação de inserção nas Bases de Dados. 

 

4.3 Produção técnica continuada 

 

Além de apresentar, no decorrer do trabalho, os itens a serem contemplados em cada 

periódico para que haja facilidades por ocasião da submissão em Bases de Dados com 

visibilidade internacional, apresentam-se, a seguir, informações que poderão ser objeto de 

normas internas, confecção de manuais, tutoriais, treinamento presenciais ou webinars, sendo 

que, quaisquer que sejam as escolhas, é imprescindível que os editores e autores, internos e 

externos à UFPB, tenham acesso às regras e orientações de como cumpri-las. 

O PPCE/UFPB hospeda, no momento desta pesquisa, 76 (setenta e seis) periódicos, das 

mais diversas áreas, vinculações e estratos, ora com a seguinte situação (continuidade e 

periodicidade), GRÁFICO 10: 
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Gráfico 10 - PPCE: Situação de periodicidade 

 
Fonte: Dados da pesquisa 
 

Constata-se quantidade elevada de periódicos descontinuados e sem publicação, o que 

caracteriza a necessidade de providências quanto à relocação desses materiais, dentro do 

PPCE/UFPB. Sugere-se aprofundar o conhecimento sobre o fenômeno. 

 

Os periódicos descontinuados, 25 (vinte e cinco), estão assim distribuídos, à vista do 

último ano de publicação, GRÁFICO 11: 

 

Gráfico 11 - PPCE: Periódicos descontinuados – último ano de publicação 

 
Fonte: Dados da pesquisa 

 

Constata-se que a maioria dos periódicos deixou de ser publicado no ano de 2016, 

inexistindo informações que possam esclarecer esse fenômeno. Identifica-se, entretanto, que 

em 2015 também houve interrupção, repetindo-se no ano seguinte. 

Descontinuados; 
25; 33%

Sem Publicação; 
14; 18%

2017; 35; 46%

2018; 2; 3%

2008; 3; 12%

2010; 2; 8%

2012; 2; 8%

2013; 1; 4%

2014; 2; 8%

2015; 5; 20%

2016; 10; 40%
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Quanto à inclusão de periódicos, identificou-se que há critérios para recepção, porém 

muito aquém, se comparado com os itens postos neste documento, para iniciar com uma 

estrutura sólida que suporte as exigências de futura inserção em Bases de Dados. Mesmo assim, 

é louvável a iniciativa. 

Por ocasião do “brauseio” no PPCE para identificar em cada periódico quais atendiam 

à delimitação do objeto a ser investigado, foram sendo observados pontos que, entende-se 

possíveis e passíveis de melhorias, sem, contudo, pretender vedar a discussão e as futuras 

apresentações de justificativas e soluções. 

 

Apresentam-se, no QUADRO 13, os pontos superficiais de ocorrência e as sugestões de 

solução que podem ser efetivas para longo, médio e curto prazos. 

 

Quadro 13 - PPCE/UFPB Identificação de pontos de melhoria e oferta de sugestão para solução 

Ocorrência Sugestão de melhoria Prazo 

Inexiste informações sobre 
a escolha da ordem de 
apresentação dos periódicos 

Organizar por: 
- Ordem alfabética; e 
- Grande área científica de acordo com o PPG de vinculação; 
ou 
- Áreas da Capes; ou 
- Qualificação no Qualis, conforme área principal. 

Curto 

Ausência de informação 
sobre a área principal do 
periódico- conforme a 
Capes69, quando vinculado 
a PPG 

Solicitar que o proponente informe qual a área do 
periódico, de acordo com as áreas de avaliação 
estabelecidas pela Capes, e isto deve constar nas 
informações públicas do periódico. 
 
Solicitar que os editores dos periódicos, já hospedados, 
complementem esta informação. 

Curto 
 
 
 
 
Médio 

Periódicos descontinuados Reservar um espaço, visível na barra de menu da página do 
PPCE/UFPB, com a identificação “Descontinuados”; ou 
 
Abaixo dos periódicos correntes, em espaço identificado e 
separado, onde fiquem os periódicos descontinuados. 

Médio 

Periódico sem nenhuma 
publicação 

Disponibilizar na página do PPCE/UFPB apenas por 
ocasião do primeiro número; ou 
Reservar um espaço, visível na barra de menu da página do 
PPCE/UFPB, com a identificação “Incubadora”; ou 
 
Abaixo dos periódicos correntes, em espaço identificado e 
separado, onde fiquem os periódicos em incubadora (em 
início de publicação). 

Médio 

Identidades visuais com 
tamanhos variados 

Estabelecer tamanho e extensão do arquivo contendo o 
logotipo e/ou a logomarca 
 

Longo 
 
 
Médio 

                                                 
69 http://capes.gov.br/avaliacao/sobre-as-areas-de-avaliacao 
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Solicitar e acompanhar adequação nos periódicos 
hospedados. 

Miscelânea de identificação 
das funções da equipe do 
periódico 

Verificar e solicitar adequação aos parâmetros do PPCE no 
momento. 
 
Compor tutorial contendo as atividades de cada função, 
possibilitando o entendimento e a correta inserção dos 
membros das equipes do periódico. 

Médio 
 
 
Longo 

Textos introdutórios com 
extensões diversificadas 

Estabelecer até 250 palavras para composição da 
identificação do periódico, indicando quais os itens que 
devem estar contidos. 
 
Acompanhar a adequação do processo de mudança. 

Médio 
 
 
 
Longo 

Fonte: Informação levantada pela pesquisadora 

 

 Com relação à parte interna do PPCE, no que diz respeito a cada periódico hospedado, 

a sugestão é que sejam analisados os periódicos com estratos mais elevados, sendo iniciado o 

trabalho com os respectivos editores para as adequações e o fortalecimento do veículo de 

divulgação científica, observando a produção dos tutoriais para auxiliar os periódicos 

estagnados ou em início de funcionamento, que já estejam com alguma publicação, mas 

atualizada em relação ao ano corrente. 

 Além dos critérios utilizados pelo PPCE/UFPB70 para inclusão dos periódicos, foram 

identificadas as mesmas informações nos Portais de Periódicos Científicos de quatro 

Universidades Federais, sendo duas da Região Nordeste – Pernambuco (UFPE71) e Rio Grande 

do Norte (UFRN72)-, e duas da Região Sul - Rio Grande do Sul (UFRGS73) e Santa Catarina 

(UFSC74)-, possibilitando a construção do APÊNDICE F. 

 Os ANEXOS C a G, trazem os prints de algumas informações sobre os Portais de 

Periódicos das quatro universidades objeto do levantamento dos critérios mencionados 

anteriormente, sendo oportuno registrar o que se segue, resultado de “brauseio” por esses sites: 

a) No site do Portal de Periódicos da UFPE se observa a ausência do link para 

documento de Política, em contrapartida, oferece um formulário75, construído no 

                                                 
70 http://periodicos.ufpb.br/index.php/index/about 
71 https://periodicos.ufpe.br/revistas/index/index 
72 https://periodicos.ufrn.br/index/about 
73 http://www.ufrgs.br/periodicos 
74 http://periodicos.bu.ufsc.br/doc-inst/ 
75 https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSedxwmPOSraHy2MQblnFKV3PyKDjSPKiS0cC0ch3-
02gFV64A/viewform 
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Google Docs76, onde podem ser informados os dados para solicitar abertura de 

periódico; 

b) O site da UFRN oferece o documento de institucionalização77 do Portal – Resolução 

CONSEPE UFRN nº 237/2009 -, Política do Portal78, e os dados de submissão do 

que está denominado como “Projeto Editorial”79; 

c) Já a UFRGS apresenta o site divulgando o Edital PAEP 201880, a Política do 

Programa de Apoio à edição de periódicos81, e o Formulário de solicitação de 

auxílio82; e, por fim, 

d) A UFSC disponibiliza as Diretrizes do Portal de Periódicos83, as regras para a 

hospedagem dos periódicos84 (ingresso e permanência), Diretrizes DOI85, 

Recomendações de Conduta Ética e Procedimentos86, dentre outros documentos87. 

Dos documentos verificados, se observa possibilidade de adequação, ao PPCE/UFPB, 

dos modelos em uso na UFRN e na UFSC. 

 Objetiva-se, a seguir, compor considerações finais, acerca dos resultados investigados.  

                                                 
76 
https://www.google.com/docs/about/?utm_source=gaboutpage&utm_medium=docslink&utm_campaign=gabout
#_ga=2.265372937.722427007.1520818541-1979037318.1518125813 
77 http://bczm.ufrn.br/documentos/portal/res2372009.pdf 
78 http://bczm.ufrn.br/documentos/portal/politica_portal.pdf 
79 http://bczm.ufrn.br/documentos/portal/FormulariodeProjetoEditorial.docx 
80 http://www.ufrgs.br/periodicos/docs-e-formularios/paep/edital-2018 
81 http://www.ufrgs.br/periodicos/docs-e-formularios/politica-do-programa-de-apoio-a-edicao-de-periodicos-da-
ufrgs-1 
82 http://www.ufrgs.br/periodicos/docs-e-formularios/paep/formularios-edital-2018 
83 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/163444/Diretrizes%20do%20Portal%20de%20Peri%C3
%B3dicos%20UFSC%20-%20Atualizado%20em%20Janeiro%20de%202016.pdf?sequence=4&isAllowed=y 
84 http://periodicos.bu.ufsc.br/hospedagem/ 
85 https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/178506/DOIDiretrizes2010final30-
09.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
86 
https://repositorio.ufsc.br/bitstream/handle/123456789/177983/Modelo_Conduta%20%C3%A9tica%20e%20mel
hores%20pr%C3%A1ticas_Portal_rev_09_06.pdf?sequence=1&isAllowed=y 
87 http://periodicos.bu.ufsc.br/doc-inst/ 
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5 DISCUSSÃO E CONSIDERAÇÕES À GUISA DE CONCLUSÃO DESTE NICHO DE 
INVESTIGAÇÃO 

 

As iniciativas quanto à pesquisa, ao registro e à disseminação dessa produção científica, 

leia-se produção do conhecimento, estão cada vez mais próximas das diretrizes econômicas 

para o desenvolvimento do país, porém, os pesquisadores ainda se desdobram em múltiplas 

tarefas, o mesmo ocorrendo com os editores de periódicos científicos. 

Entretanto, conforme alerta Oliveira (2013), esse caminhar com o olhar fixo exclusiva 

ou preferencialmente na economia para o desenvolvimento traz consequências e implicações 

para o campo científico-universitário, das quais se sobressaem: 
a) a ideia de que a universidade, ou melhor, o conhecimento deve servir ao mercado 
e não diretamente à sociedade; b) a ampliação do processo de subordinação e/ou 
empresariamento da educação superior e da produção da pesquisa; c) o aumento da 
competição entre as instituições acadêmicas, que buscam ser ranqueadas entre as 
melhores do país e do mundo; d) a ideia de inovação como forma de regulação da 
educação superior, da pós-graduação e da produção do conhecimento, o que implica 
em maior flexibilização e fluidez da produção do trabalho acadêmico, sem o 
necessário engajamento social; e) a crescente mudança de mentalidade e o modus 
operandi dos pesquisadores, que podem ser remunerados de modo complementar 
pelas empresas e que adquirem uma mentalidade cada vez mais empreendedora e 
empresarial. (OLIVEIRA, 2013, p. 269) 

 As mudanças trazem benefícios e malefícios e que, no caso deste estudo, fica claro que, 

conforme auxilia Oliveira (2013), cabe a cada pesquisador, remunerado por meio de recursos 

públicos, decidir se se pretende dedicar-se à produção de um conhecimento “comprometido 

com a transformação social, com a resolução dos problemas sociais e melhoria da qualidade da 

vida da população” ou se sucumbirá à “lógica mercantil na produção do conhecimento [...] em 

prol de uma produtividade que beneficie a competitividade e o aumento do lucro das empresas”. 

 Não fosse o bastante a existência dessas duas possibilidades, ainda há o viés da vaidade 

científica, pura e simples, que pode gerar o “(re)produtor científico” e ser protagonista dos 

escândalos de autocitações – no mínimo -, falácias de resultados apresentados e vergonhosos 

plágios, podendo prejudicar, irremediavelmente, o futuro ou o passado da produção do 

pesquisador, ou da área – o que é ainda pior! -, e colocando em xeque todas as demais 

publicações que tenham ratificado suas descobertas, e culminando numa queda consequente, 

mas que poderia ter sido evitada com a honrosa e boa honestidade científica.  

Certamente, estas atitudes são exceções, num campo repleto de pesquisadores honestos 

e comprometidos com o brilhante fazer científico. 

 Neste aspecto de investimentos na “ciência honesta”, identifica-se a existência de 

instituições e agências de fomento à pesquisa e à pós-graduação. No entanto, na maioria das 

vezes, é necessário minerar editais, chamadas, preparar projetos, justificativas, juntar 
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documentos, enfim, dispor de conhecimento, tempo, parcerias internas, equipes engajadas, o 

que a realidade mostra ser de difícil execução. Obviamente, existem as exceções.  

Cabe, assim, ressaltar que empresas de fornecimento de acesso a Bases de Dados já 

identificaram esse filão de curadoria e fornecem serviços onde o pesquisador cadastra seu perfil, 

interesses e área de pesquisa, objetivando receber informações de editais e oportunidades 

oferecidas por instituições públicas e privadas do mundo inteiro. É um LinkedIn muito mais 

sofisticado! Um exemplo deste tipo de ferramenta é o Pivot88, da ProQuest, que está sendo 

citado neste trabalho porque a UFPB, como prêmio89, recebeu acesso por um ano. No momento, 

porém, esse acesso encontra-se expirado. 

Com relação aos pesquisadores que se destacam, muitos são os que vislumbraram o 

brilho da oportunidade e desbravaram para planejar, arregimentar pessoas visionárias - que 

compartilhassem dos seus sonhos de realizar -, que desejassem aqueles, como si próprios, por 

em prática os processos e convencer as instituições.  

Manter-se útil à ciência requer resiliência e paixão, mas também, conhecimento das 

novas tecnologias, das melhores práticas, treinamento, (re)(des)aprendizado, compromisso!  

É para essas equipes, em especial, que este trabalho é feito! Para que desfrutem do 

reconhecimento dos seus pares a partir da visibilidade dos periódicos onde publicam suas 

descobertas. 

A partir dos autores Souza, (1992), Lara (2006), Sondak e Scwartz (1973), e Cunha, M. 

B. e Cavalcanti (2008), se apresenta um conceito para o termo “Periódicos científicos 

eletrônicos de acesso aberto”, qual seja:  

Publicação formal de divulgação científica, que contém predominantemente artigos 

científicos, utiliza formato eletrônico de publicação, permite livre acesso aos seus 

conteúdos disponibilizados na internet, organizada em fascículos, com encadeamento 

numérico e cronológico, segundo uma periodicidade que pode ser regular ou irregular, 

por tempo indeterminado, trazendo a colaboração de vários autores, sob a direção de um 

ou mais editores, mas, geralmente, vinculada a uma Entidade, tratando de assuntos 

diversos, porém dentro de uma temática relativamente definida, sustentando-se pela 

validação do mérito e do método científico pela comunidade científica, geralmente 

revisado e aprovado pelos pares, tendo como garantia de visibilidade a indexação em 

índices nacionais e internacionais. 

                                                 
88 https://proquest.libguides.com/pivot/welcome e Tutoriais: https://proquest.libguides.com/portugues/pivot 
89 http://www.ufpb.br/content/ufpb-contemplada-com-uso-de-ferramentas-da-proquest 



121 
 

Construir uma base sólida de um periódico, como de qualquer outro projeto, requer 

dedicação, comprometimento, amor à causa, parcerias para os investimentos de recursos 

financeiros e profissionais, sem os quais torna-se muito difícil a execução. Mas, sobretudo, 

exige conhecer as regras do jogo da área onde está ou se pretende inserir a publicação. E isso 

só se consegue com dedicação e conhecimento de saber como buscar; uma especialidade dos 

mineradores de informação: os bibliotecários! 

A ausência dos bibliotecários, declarados como tais nas equipes, nos periódicos A1 a 

B2, pode ser revertido, uma vez que estes profissionais poderão contribuir, e muito, no 

crescimento da visibilidade do periódico. 

Quanto ao objeto do estudo de caso, o PPCE/UFPB, atualmente, ele possui 76 (setenta 

e seis) periódicos, das mais diversas áreas, vinculações e estratos. Uma das mais cobiçadas 

ferramentas de divulgação científica de acesso aberto, ele necessita, porém, de suprir algumas 

lacunas e auxiliar seus hóspedes a tratar das deles, uma vez que se constatam fragilidades, mas 

evidenciam-se profissionais capazes de resolver as questões e os problemas. 

Diante disto, cabe registrar as perspectivas que se vislumbram para o uso intenso das 

informações constantes neste trabalho. Uma das sugestões é que seja criada uma incubadora de 

periódicos, onde os editores recém ingressos e demais membros das equipes possam entender 

o processo de composição, o fluxo de recebimento e como ocorre a publicação dos artigos. 

Concomitantemente, os processos de busca de visibilidade internacional e os contatos com os 

órgãos de fomento, possibilitando que os editores se dediquem à editoria e os demais membros 

às suas atividades específicas, sem que isto signifique abster-se de conhecer todo o processo 

editorial. 

A incubadora abrigaria os periódicos por até três anos, o que corresponde ao tempo 

máximo exigido por algumas bases para receber periódicos de qualidade. Depois disto, 

adquirida a maturidade, o PPCE/UFPB faria acompanhamentos regulares, visando à 

manutenção da qualidade do próprio Portal como um todo. 

O texto de Silva, Santos e Prazeres (2011, p. 69-90), exceto quanto o SEER, articula 

considerações a respeito de incubadora de revistas científicas e que pode ser útil à tessitura 

desta forma de auxílio àqueles que desejam iniciar bem o ciclo de divulgação científica. 

A ABEC90 oferece diversas oportunidades de treinamentos, atualizações e suporte 

técnico especializado às suas associadas e ao público em geral, interessado em periódicos 

científicos. 

                                                 
90 https://www.abecbrasil.org.br/novo/# 
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Interna corporis, a UFPB, através da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas (PROGEP), 

pode inserir treinamentos específicos para editores e equipes de periódicos científicos, no 

sentido de fortalecer a qualidade do PPCE/UFPB. A demanda, contudo, necessita ser provocada 

pelo PPCE/UFPB, por ocasião do Levantamento de Necessidades de Treinamento. 

 Percebeu-se, também, que os editores respondentes são docentes que desempenham 

múltiplas tarefas na UFPB e nos periódicos, sendo recomendável que a gestão do PPCE/UFPB 

identifique minuciosamente as dificuldades enfrentadas pelos profissionais , para que possa, em 

parceria com os demais setores da UFPB, encontrar uma forma de viabilizar a adequação dos 

periódicos, melhorando o processo e o fluxo da informação e agregando, à própria equipe do 

PPCE/UFPB e/ou às equipes de periódicos, profissionais especializados, a exemplo de 

bibliotecário, designer, tradutor, técnicos de informática, entre outros que forem necessários. 

 Identificou-se a necessidade de reforçar o conceito de endogenia, pois fica 

subentendido, pelos resultados obtidos na investigação, que se pensa o periódico vinculado ao 

Programa de Pós-Graduação como sendo de divulgação da ciência produzida naquele reduto, o 

que deveria estar muito longe de ser o desejado pelos docentes e discentes dos Programas e 

pelos editores científicos desses periódicos, podendo acrescer, também, pelas agências 

avaliadoras.  

 Os Documentos de área e os Relatórios de avaliação produzidos pela Capes para os 

Programas de Pós-Graduação, necessitam ser conhecidos, divulgados e explicados para os 

docentes e discentes, pois espera-se que a compreensão do valor da publicação num veículo 

extra corporis sensibilize os autores e os incite a buscar periódicos bem ranqueados para 

submeter seus manuscritos, cientes de que ao praticarem a exogenia, estarão ranqueando de 

forma positiva os seus próprios Programas. 

O Relatório da Avaliação Quadrienal 2017 da área de Direito91 é um modelo de como 

são avaliadas as detecções de endogenia e exogenia nos cálculos das avaliações, configurando-

se, então, como um documento a ser entendido. Conforme foi anteriormente esclarecido, os 

Documentos de área são específicos e passíveis de adequações a cada ano. 

 Quanto às editorias, é recomendável que haja plano de processo sucessório e registros 

de atribuições dos profissionais e das equipes, de forma que haja transparência e conhecimento 

das responsabilidades individuais e coletivas. 

 Sugere-se atenção especial nas escolhas e indicações dos profissionais designados para 

receber as submissões dos manuscritos, prevenindo-se escoamento de ideias e exposição de 

                                                 
91 http://www.capes.gov.br/images/documentos/Relatorios_quadrienal_2017/20122017-Direito_relatorio-de-
avaliacao-quadrienal-2017_final.pdf 
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autores em caso de negativa do trabalho, pautando-se pela prática do sigilo e da ética que a 

atividade requer. Sugestão de leitura: https://publicationethics.org/resources/code-conduct. 

Os eventos da área de publicação científica ocorrem regularmente, a exemplo dos 

eventos do COPE, da ABEC meeting, do SciELO, Encontro Nacional dos Editores da Rede 

Federal (ENEDIF), Ciclo de Debates Periódicos UFSC, sendo recomendável a participação dos 

editores. Para isto, seria importante se estabelecer, institucionalmente, política de 

aperfeiçoamento tanto para atender os editores dos periódicos melhor ranqueados nos estratos 

Qualis, quanto os que estivessem ainda no período de incubação e os que estivessem em estratos 

com menor valor de ranqueamento. Justifica-se a política de inclusão pelo incentivo 

institucional explícito e apoio ao fortalecimento das equipes, visando suprir a necessidade de 

formação de conhecimento que os editores poderão multiplicar na UFPB. 

 Em se tratando de inclusão à informação científica, urge tornar acessível o PPCE/UFPB 

e os periódicos nele hospedados. É imprescindível conhecer as informações disponíveis no site 

do Laboratório de Acessibilidade92 da Unicamp e as ferramentas apresentadas por Poplade 

(2015). 

Sugere-se que a gestão do PPCE/UFPB - uma vez que consta a informação de que a 

política do Portal está “em trâmite nas instâncias superiores” -, recomende à alta gestão da 

UFPB a institucionalização do Portal, e, a partir da construção do próximo PDI, a inclusão da 

política de apoio institucional e financeiro ao desenvolvimento dos periódicos científicos 

hospedados e incubados no PPCE/UFPB. 

Por fim, se faz necessário que as informações deste trabalho sejam validadas pelos 

editores científicos e pelos profissionais do PPCE/UFPB, evocando-os, inclusive, a atentar  para 

o pensamento daquilo que Packer e Meneghini (2006, p. 239) destacam sobre as dimensões em 

que ocorrem a visibilidade dos periódicos: “Ser referência (de qualidade e credibilidade) no 

âmbito de uma disciplina ou área temática e ser indexado em índices de prestígio internacional 

e nacional”. 

Este trabalho contribui com informações que permitem o estabelecimento de 

infraestrutura adequada à indexação nas Bases de Dados. Com este propósito, poderá, 

inicialmente, ser confeccionado em forma de cartilha ou manual, impresso ou eletronicamente, 

para que seja encaminhado aos editores de todos os periódicos hospedados no PPCE/UFPB, 

bem como aos Coordenadores dos Programas de Pós-Graduação. A posteriori, a ideia é que 

seja organizado um encontro com esses profissionais e suas equipes, visando o diagnóstico do 

                                                 
92 http://www.todosnos.unicamp.br:8080/lab/bem-vindos-ao-site-modelo-de-acessibilidade/ 
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sistema de publicação periódica científica na UFPB e a divulgação das boas práticas, ora sob a 

égide das diretrizes exigidas pelas Bases de Dados. 

Deseja-se que este assunto seja instigante o suficiente para que vocês, caríssimos 

leitores, continuem o longo e prazeroso caminho da busca de formas de contribuir para a 

disseminação da informação. Com transparência, responsabilidade e paixão! 
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GLOSSÁRIO 

 
Acesso livre = Open 
Access = Acesso Aberto 

Disponibilização livre na Internet de literatura de caráter acadêmico ou científico 
(em particular os artigos de revistas científicas), permitindo a qualquer utilizador 
ler, baixar arquivos, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, indexar, fazer links 
ou referenciar o texto integral dos documentos. (LARA, 2006, p. 389) 
 
Segundo a declaração de Budapest Open Access Initiative (BOAI), realizada em 
2002, diz-se do acesso à literatura técnico-científica que estará disponibilizada na 
internet, sendo permitido a qualquer usuário ler, copiar, distribuir, imprimir, fazer 
buscas e fazer hipervínculo aos textos completos desses artigos. (CUNHA, M. B. 
DA; CAVALCANTI, 2008, p. 4) 

Análisis de citaciones = 
citation analysis = Análise 
de citações 

Rama de la bibliometria que analiza los patrones y frecuencia de las citas hechas 
y recibidas por los autores, las revistas, las disciplinas de investigacion, etc., y 
estudia las relaciones entre los documentos citados. La razon detras de esta clase 
de estúdios es que se considera que un articulo cientifico no es una entidade 
solitaria sino que esta inmerso dentro de la literatura sobre el tema. La obra de un 
autor se construye sobre las obras de los predecesores. 
Esta tecnica tambien se usa para evaluar el desempeno e impacto de de los 
distintos tipos de documentos (libros, revistas, 
actas de congresos, patentes). Debe tomarse en cuenta que las citaciones se hacen 
no a la literatura usada sino a la publicada. (SPINAK, 1996) p.8 
 
Ramo de bibliometria que analisa os padrões e a frequência das citações feitas e 
recebidas pelos autores, periódicos, disciplinas de pesquisa, etc., e estuda as 
relações entre os documentos citados. A razão por trás desse tipo de estudos é 
que se considera que um artigo científico não é uma entidade solitária, mas está 
imerso na literatura sobre o assunto. O trabalho de um autor baseia-se nos 
trabalhos dos predecessores. 
Esta técnica também é usada para avaliar o desempenho e o impacto de diferentes 
tipos de documentos (livros, revistas, procedimentos de conferência, patentes). 
Deve-se ter em conta que as citações são feitas não para a literatura usada, mas 
para a publicada. 
 
Análise de referências bibliográficas contidas nos documentos para produzir 
medidas de indicadores relativos ao desempenho científico e à produtividade de 
autores ou instituições. (CUNHA; CAVALCANTI, 2008, p. 14) 

Banco de dados Interligação de várias bases de dados que constituem um sistema de recuperação 
de informações. (LARA, 2006, p. 392) 
 
Reunião ordenada de arquivos semelhantes, ou base de dados, de origens 
diversas, colocados à disposição de utilizadores, que podem consultá-los para 
atendimento de suas necessidades de informação. Distingue-se de um serviço de 
documentação pelo fato de permitir cálculos mais ou menos complexos operados 
sobre os dados. (CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 42) 
 
Conjunto de Base de Dados, instalados num mesmo sistema de processamento 
eletrônico e cujos dados são acessíveis, através de um procedimento comum de 
recuperação de informações: palavras-chave e lógica boleana. (SOUZA, 1992, 
p. 194) 
 
Os bancos de dados ainda ocupam importante lugar na recuperação da 
informação. Ressalta-se, por exemplo, que a existência de uma única interface de 
busca num banco que fornece várias bases de dados pode facilitar o trabalho do 



136 
 

usuário. Com isto evita-se ficar garimpando em bases de dados dispersas, 
utilizando estratégias de busca e sintaxes diferentes. Para o usuário acadêmico é 
importante verificar no Portal de Periódicos da Capes se o banco ou base de dados 
está ali disponível. (CUNHA, M. B., 2016, p. 52) 

Base de Dados Coleção de registros similares entre si que compreendem textos, cifras, imagens 
ou combinação de todos eles, registrados de forma legível por máquina 
(computador) e organizados de acordo com um programa que permita sua 
localização e recuperação. As bases de dados têm importância fundamental nos 
processos de comunicação científica, uma vez que constituem instrumentos para 
a pesquisa interativa ou conversacional às coleções organizadas de informação 
bibliográfica. (LARA, 2006, p. 392) 
 
Conjunto de arquivos e programas de computador coordenados e estruturados, 
que constituem um depósito de informações que podem ser acessadas por 
diversos utilizadores. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 43) 
 
Expressão utilizada para indicar a coleção de dados que serve de suporte a um 
sistema de recuperação de informações.  
As bases de dados, reunidas, formam um banco de dados. Os principais tipos de 
bases de dados são: bibliográficas ou de referência, que incluem referências 
bibliográficas e resumos; e bases de textos completos, com os textos integrais de 
artigos de periódicos, jornais ou outros tipos de documentos. (CUNHA, M. B., 
2016, p. 57) 
 
Bases de datos: generalmente además de registrar la existencia, realizan análisis 
de impacto o comportamiento de las revistas en un universo determinado; algunas 
incluyen contenidos de las revistas registradas. (RED DE REVISTAS 
CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2017) 
 
Bases de dados: geralmente, além de registrar a existência, realizar análise de 
impacto ou comportamento de revistas em um determinado universo; alguns 
incluem conteúdos de revistas registradas. 

Bibliometria = 
Bibliometría = 
Bibliometry o 
Bibliometrics 

Área de estudos que faz parte do campo mais abrangente da informetria e que se 
dedica aos aspectos quantitativos da produção, disseminação e uso da informação 
registrada, focando especialmente os setores científicos e tecnológicos a partir de 
fontes bibliográficas e patentes. (LARA, 2006, p. 393) 
 
Análise quantitativa da comunicação escrita. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 
2008, p. 48) 
 
El término bibliometría fue acuñado, según algunos autores, en 1969 por Alan 
Pritchard y, según otros, por Paul Otlet varias décadas antes. Pritchard sugirió 
que 'bibliometría' debería reemplazar al término 'bibliografía estadística' que 
había sido usado unas pocas veces en la literatura desde 1923 cuando fue usado 
por primera vez por W. Hulme en dos conferencias en la Universidad de 
Cambridge.  
Pritchard (1969) definió bibliometría como la aplicación de las matemáticas y los 
métodos estadísticos para analizar el curso de la comunicación escrita y el curso 
de una disciplina. Dicho de otra manera, es la aplicación de tratamientos 
cuantitativos a las propiedades del discurso escrito y los comportamientos típicos 
de éste. (SPINAK, 1996, p. 34) 
 
O termo bibliometria foi cunhado, segundo alguns autores, em 1969 por Alan 
Pritchard e, segundo outros, por Paul Otlet várias décadas antes. Pritchard sugeriu 
que a "bibliometria" deveria substituir o termo "literatura estatística" que havia 
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sido usado algumas vezes na literatura desde 1923, quando foi usado pela 
primeira vez por W. Hulme em duas palestras na Universidade de Cambridge. 
Pritchard (1969) definiu a bibliometria como aplicação de métodos matemáticos 
e estatísticos para analisar o curso da comunicação escrita e o curso de uma 
disciplina. Em outras palavras, é a aplicação de tratamentos quantitativos às 
propriedades do discurso escrito e os comportamentos típicos dele. 

Cienciometría = 
scientometrics  

El término cienciometría surgió en la URSS y Europa Oriental (naukometriya) y 
fue practicado especialmente en Hungría. Originalmente se refería a la aplicación 
de métodos cuantitativos a la historia de la ciencia y el progreso tecnológico 
(Egghe, 1988b).  
Las primeras definiciones consideraban la cienciometría como Hla medición del 
proceso informático", donde el término informático significaba, a diferencia de 
hoy día con una connotación de computadoras, "la disciplina científica que 
estudia la estructura y las propiedades de la información científica y las leyes del 
proceso de comunicación" (Mikhilov et al, 1984).  
El significado ampliado que tiene hoy día el término cienciometría, que sustituye 
al de ciencia de la ciencia, fue promovido por Derek de Solía Price, quien impulsó 
este campo de investigación en la década de los años sesenta desde la Universidad 
de Columbia, en Estados Unidos. (SPINAK, 1996, p. 48 e 49) 
 
O termo "scientometrics" surgiu na URSS e Europa Oriental (naukometriya) e foi 
praticado especialmente na Hungria. Originalmente, referiu-se à aplicação de 
métodos quantitativos à história da ciência e do progresso tecnológico (Egghe, 
1988b). 
As primeiras definições consideradas scientometrics como medida de Hla do 
processo de computador, "onde o termo computador significava, ao contrário de 
hoje com uma conotação de computadores", a disciplina científica que estuda a 
estrutura e propriedades da informação científica e as leis do processo de 
comunicação " (Mikhilov et al, 1984). 
O significado alargado que hoje o termo "cientificometria", que substitui a ciência 
da ciência, foi promovido por Derek de Solía Price, que promoveu este campo de 
pesquisa na década dos anos sessenta da Universidade de Columbia, nos Estados 
Unidos. 

Cientometria Do ponto de vista da designação, verifica-se uma variação no uso do termo - 
cientometria e cienciometria -, porém Stumpf et al (2006, p. 341-369) assegura 
que o termo a ser utilizado é cientometria. 
 
Área de estudos que tem suas raízes na bibliometria e faz parte do campo mais 
abrangente da informetria.  
Tem como objeto o sistema de pesquisa como um todo, propondo-se a avaliar a 
atividade científica através de indicadores complexos. As ferramentas da 
cientometria permitem mapear o intercâmbio de pesquisa entre os países, 
identificar sua evolução nas áreas específicas do conhecimento, constituir e 
avaliar indicadores de investimento e identificar as relações da pesquisa com a 
produtividade e a inovação. 
As pesquisas cientométricas são também utilizadas para avaliar o desempenho 
científico de pesquisadores, grupos e centros de pesquisa, para apoiar a tomada 
de decisões quanto à distribuição de recursos financeiros por parte de 
organizações de fomento e para o estudo do desempenho comparativo entre as 
nações. (LARA, 2006, p. 394) 
 
Disciplina que tem por objetivo “medir as atividades de pesquisa científica e 
tecnológica (PCT) mediante insumos (mão-de-obra, investimentos) e produtos 
(equipamentos, produtos, publicações). (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, 
p. 81) 
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Cobertura = coverage No Dublin Core Metadata Initiative, elemento usado para designar a extensão ou 
escopo do conteúdo de um recurso. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 
88) 
 
Se dice del alcance que tienen los servicios de indización relacionados con las 
revistas. La cobertura puede ser temática o geográfica, total o parcial.  
Una de las críticas frecuentes que se hace a los Citation Index publicados por el 
ISI, así como al JCR, es que su cobertura es mayoritariamente de revistas de los 
países desarrollados y en particular en idioma inglés por lo que la literatura 
científica de los países en vías de desarrollo sólo está marginalmente 
representada. Existen criterios técnicos y comerciales por los que se seleccionan 
las revistas por el ISI.  
La cantidad de revistas que debería ser cubierta por un índice de citaciones para 
ofrecer un panorama representativo del quehacer científico a nivel mundial varía 
entre 3000 ± 1000 (Garfield, 1976b) y 30.000 ± 2.000 ((Bourne, 1962). 
(SPINAK, 1996, p. 69)  
Vea: Cobertura, superposición 
 
Diz-se que o alcance dos serviços de indexação relacionados às revistas. A 
cobertura pode ser temática ou geográfica, total ou parcial. 
Uma das frequentes críticas feitas ao Índice de Citações publicado pelo ISI, bem 
como o JCR, é que a cobertura é principalmente de revistas de países 
desenvolvidos e, em particular, na língua inglesa, de modo que a literatura 
científica dos países em vias de desenvolvimento são apenas marginalmente 
representadas. Existem critérios técnicos e comerciais pelos quais as revistas são 
selecionadas pelo ISI. 
O número de periódicos que devem ser cobertos por um índice de citações para 
oferecer um panorama representativo do trabalho científico em todo o mundo 
varia entre 3000 ± 1000 (Garfield, 1976b) e 30.000 ± 2.000 ((Bourne, 1962). 
 
Veja: Cobertura, sobreposição 

Cobertura, superposición 
de = coverage overlap 

Cuando una revista es indizada por más de una agencia de indización, se dice que 
existe superposición.  
La superposición de los servicios puede indicarse por el número absoluto de las 
revistas indizadas por ambas instituciones A y B, o mediante un índice de 
superposición (IS). (SPINAK, 1996, p. 69) 
 
Quando um diário é indexado por mais de uma agência de indexação, diz-se que 
há sobreposição. 
A sobreposição de serviços pode ser indicada pelo número absoluto de periódicos 
indexados pelas instituições A e B, ou por um índice de sobreposição (IS). 

Comissão editorial, 
Comissão técnica, 
Comissão científica 

Grupo de pessoas responsáveis pela seleção de textos a serem publicados, que se 
enquadram na política editorial estabelecida pelo conselho editorial. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 1) 

Comunicação científica Processo que envolve a construção, comunicação e uso do conhecimento 
científico com o objetivo de promover sua evolução. Compreende canais formais 
e informais utilizados pelos cientistas tanto para comunicar os resultados de sua 
pesquisa, como para se informar sobre os resultados alcançados por outros 
pesquisadores. (LARA, 2006, p. 395) 
 
Processo específico de produção, consumo e transferência de informação no 
campo científico. Em termos de comunicação, as duas características mais 
importantes de um cientista são a quantidade de informação que ele comunica e 
a qualidade dessa informação. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 97) 
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Conselho editorial Grupo de pessoas encarregadas de elaborar as diretrizes, estabelecendo o perfil 
político-filosófico-editorial de uma editora. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE 
NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 2) 

Corpo Editorial Grupo de pesquisadores e membros da comunidade acadêmica que auxiliam o 
editor na gestão do fluxo editorial do periódico científico. (LARA, 2006, p. 396) 

Creative Commons (CC)  É uma entidade sem fins lucrativos criada para promover mais flexibilidade na 
utilização de obras protegidas por direitos autorais. A ideia é possibilitar que um 
autor ou detentor de direitos possa permitir o uso mais amplo de suas obras por 
terceiros, sem que estes o façam infringindo as leis de proteção à propriedade 
intelectual. (ALECRIM, 2006) 

Direito autoral, copirraite, 
copyright 

Proteção legal que o autor ou responsável – pessoa física ou jurídica – tem sobre 
a sua produção intelectual, científica, técnica, cultural ou artística. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 2) 

Diretório Internet – Mecanismo de busca, conjunto de servidores dedicados a indexar 
páginas Web e cuja organização geralmente envolve seleção editorial ou um 
processo de categorização. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 127) 

Diretórios Diretórios, cadastros ou catálogos são listas de pessoas ou organizações, 
geralmente em ordem alfabética ou classificada, fornecendo o endereço e outros 
dados das pessoas físicas e, para as pessoas jurídicas, o endereço, nome dos 
dirigentes, produtos e serviços ofertados e outras informações similares. 
Podem incluir lista de assuntos, localização geográfica ou produtos. Além das 
publicações impressas, é possível usar os mecanismos de busca para localizar na 
internet um nome e/ou endereço de um pesquisador, de uma organização, produto 
ou serviço. (CUNHA, M. B., 2016, p. 184) 
 
Directorios: son sistemas que registran y recogen la existencia de revistas 
científicas, en general. (RED DE REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, 2017) 
 
Diretórios: são sistemas que registram e coletam a existência de periódicos 
científicos, em geral. 

Diretórios ou repertórios 
de assuntos 

Foi o tipo de serviço de busca pioneiro na web. É, na prática, uma biblioteca de 
sítios organizada ou estruturada em categorias e subcategorias. A classificação 
dos sítios é feita manualmente. Especialistas da empresa que coordena o serviço 
de busca, ou voluntários, navegam pelos sítios e selecionam as categorias 
temáticas que julgarem mais adequadas para encaixá-los nessa estrutura. 
A utilização do diretório de assuntos, cujo maior exemplo é o Yahoo, é mais 
adequada para uma busca quando não se sabe exatamente como descrever o que 
se procura, ou quando se quer listar vários sítios relacionados. Os diretórios de 
assuntos geralmente disponibilizam os principais itens em ordem alfabética, 
oferecem o serviço de acesso ao seu próprio banco de dados. Em geral, requerem 
um cadastro prévio para disponibilização das informações em seu banco de 
dados. (CUNHA, M. B., 2016, p. 131) 

DOI (Digital Object 
Identifier) / Identificador 
persistente 

Código-padrão atribuído para identificar objetos digitais. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 2) 
 
Sistema criado em 1998, pela International DOI Foundation, para identificação e 
intercâmbio de propriedade intelectual no ambiente digital. [...] Identifica, de 
forma única, os objetos digitais e provê hiperligação permanente para os editores 
ou serviços relacionados, facilitando as transações em linha de todos os tipos, 
inclusive o comércio eletrônico, gerenciamento dos direitos e distribuição digital. 
(CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 125) 
 
A Associação Brasileira de Editores Científicos (ABEC) dispõe de informações 
a respeito de como solicitar, valões, etc: 
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https://www.abecbrasil.org.br/novo/2015/09/estabelecido-o-acordo-
abeccrossrefibict-para-facilitar-a-atribuicao-de-dois/ 

Editor Responsável pela direção de uma publicação. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA 
DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 2) 
 
Pessoa ou instituição responsável pela gestão e definição da linha editorial de 
periódicos científicos e pala aprovação final dos trabalhos a serem publicados. 
(LARA, 2006, p. 396) 
 
Pessoa ou entidade que dirige a publicação de uma obra ou coleção. (CUNHA, 
M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 141) 

Editora Casa publicadora, pessoa ou instituição responsável pela produção editorial de 
uma publicação. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 
2015, p. 2) 

Editorial Texto onde o editor ou redator apresenta o conteúdo do fascículo, alterações nos 
objetivos e na forma da publicação, mudanças no corpo editorial e outras que se 
tornarem necessárias. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2015, p. 2) 

Endogenia Característica de periódico científico onde se constata concentração de autores da 
própria instituição publicadora, da mesma região, ou mesmo dos membros do 
corpo editorial. (GONÇALVES; RAMOS; CASTRO, 2006, p. 177) 

Fascículo Parte, número ou caderno de uma publicação periódica. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 3) 

Fator de Impacto = impact 
fator 
Exemplo de indicador 
bibliométrico (utilizado 
para avaliar o desempenho 
de periódicos científicos) 

Medida bibliométrica que indica a relevância ou influência de uma publicação 
científica, geralmente periódica, ou grupo de documentos com base na média de 
suas citações num determinado período de tempo, geralmente dois anos. 
É um indicador classificatório da qualidade e prestígio dos periódicos e dos 
artigos neles publicados, como também das páginas web citadas ou links 
recebidos. (LARA, 2006, p. 397) 
 
Índice de impacto: Número de vezes que um documento é citado em relação ao 
número de documentos publicados. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 
165, 198) 
 
Es una medida de la importancia o influencia de una revista o un grupo de 
documentos. Se calcula como el promedio de las citaciones recibidas por la 
revista sobre la cantidad de artículos publicados por la revista en un período de 
tiempo. El Journal Citation Reporte lo calcula para un período de dos años (SSCI, 
1991) . La razón de dividir las citaciones por el número de artículos publicados 
es que de esta manera se descontaría la ventaja que tienen las revistas que 
publican más cantidad de artículos (más números, artículos más cortos) sobre 
aquellas que publican menos artículos. (SPINAK, 1996, p. 105) 
 
É uma medida da importância ou influência de uma revista ou grupo de 
documentos. É calculado como a média das citações recebidas pela revista sobre 
o número de artigos publicados pela revista em um período de tempo. O Journal 
Citation Report o calcula por um período de dois anos (SSCI, 1991). A razão para 
dividir as citações pelo número de artigos publicados é que isso reduziria a 
vantagem de revistas que publicam mais artigos (mais números, artigos mais 
curtos) do que aqueles que publicam menos artigos. 

Fluxo da informação Caminho percorrido pela informação desde o momento em que é produzida até o 
momento de sua utilização. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 170, 198) 

Fluxo da informação 
científica 

Representa o caminho da pesquisa desde sua produção, publicação até sua 
utilização por outros pesquisadores, identificada através de citações. É concebido 
como um processo social interativo que correlaciona o intercâmbio de informação 
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científica entre cientistas e o controle social mútuo através da comunicação 
científica. (LARA, 2006, p. 398) 

Frequência É o número de vezes em que um mesmo título de uma publicação periódica deve 
aparecer em cada ano ou num período de 12 meses. Pode ser Diária (deve 
aparecer 365 vezes ao ano ou a um número correspondente, quando se tratar de 
publicação diária que não seja editada no sábado, domingo e dias feriados), 
Semanal (52 números ao ano), Bissemanal (104 a 105 números ao ano), 
Quinzenal (26 a 28 números ao ano), Mensal (12 números ao ano), Bimensal (24 
números ao ano), Bimestral (6 números ao ano), Trimestral (4 números ao ano), 
Quadrimestral (3 números ao ano), Anual (1 número ao ano), Bianual ou 
Semestral (2 números ao ano). (SOUZA, 1992, p. 23-24) 

Incubadora Ambiente planejado e que visa difundir o conhecimento. Processo realizado junto 
a empreendedores, instituições ou empresas, essencialmente em termos de 
capacitação e consolidação de ideias e projetos. (SILVA; SANTOS; PRAZERES, 
2011, p. 74-75) 

Identificador persistente É um recurso digital que permanece o mesmo para sempre, independente da 
localização do recurso. O seu uso assegura que o link para aquele recurso 
permaneça efetivamente acionável, mesmo quando movido. Exemplos de 
identificadores persistentes: URN, PURL, DOI, Handle System, CrossRef e 
OpenURL (SAYÃO, 2007, p. 68) 

Indexação 
 

Ação de indexar, de listar ou de organizar em índice. Listagem ou maneira de 
ordenar alguma coisa no modo de índice; classificação. Ação de incluir um índice 
em algo, geralmente num livro. (DICIONÁRIO..., 2017) 
 
Indizaciones: son sistemas que presentan una serie de parámetros o criterios que 
buscan calificar y seleccionar a las revistas . (En el caso de Latindex, por ejemplo, 
debe diferenciarse entre la pertenencia al Directorio o al Catálogo). (RED DE 
REVISTAS CIENTÍFICAS DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE, 2017) 
 
Indexação: são sistemas que apresentam uma série de parâmetros ou critérios que 
procuram qualificar e selecionar revistas. (No caso do Latindex, por exemplo, 
você deve diferenciar entre pertencer ao Diretório ou ao Catálogo). 

Indexação – na 
Biblioteconomia 
 

Uma técnica analítica de atribuição de palavra-chave, que expressa o conteúdo e 
o caráter de um documento, consistindo na indicação do conteúdo informativo de 
um documento através da determinação de um ou mais termos, que representarão 
esse conteúdo. (SOUZA, 1992, p. 163) 
 
Representação do conteúdo temático de um documento por meio dos elementos 
de uma linguagem documentária ou de termos extraídos do próprio documento. 
(CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 193) 

Indexação – na Economia Correção de preços seguindo os níveis de variação determinados pelo Estado ou 
pelo mercado financeiro: indexação do salário mínimo. (DICIONÁRIO..., 2017) 

Indexação – na 
Informática 

Método de organização dos dados de forma aleatória, que permite recuperar 
informações de um arquivo contido num dispositivo de armazenamento de acesso 
direto ou de uma tabela armazenada na memória. (CUNHA, M. B.; 
CAVALCANTI, 2008, p. 193) 
 
Organização aleatória de dados de modo a permitir a recuperação de uma 
informação contida num arquivo ou tabela. (DICIONÁRIO..., 2017) 

Indexação por citações Método de indexação, desenvolvido por Eugene Garfield, segundo o qual as 
citações bibliográficas constituem o elo formal explícito entre documentos que 
possuem pontos em comum. O acoplamento dessas referências bibliográficas 
resulta na recuperação de documentos pertinentes a temas semelhantes. 
(CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 195) 
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Indexadores, índice de 
citações, indexação por 
citações 

Índice alfabético por autor, automatizado, que agrega todas as referências de 
documentos indexados pelo sistema e nos quais foi citado. (CUNHA, M. B.; 
CAVALCANTI, 2008, p. 198) 

Indicadores bibliométricos Medidas quantitativas que se baseiam em análises estatísticas usadas para estudar 
as características de produção e uso de registros bibliográficos de determinada 
área do conhecimento. São utilizados para verificar a frequência, a qualidade dos 
trabalhos científicos e a produtividade dos pesquisadores, entre outros. (LARA, 
2006, p. 399) 
 
Medida que provê informação sobre a natureza de um assunto. (CUNHA, M. B.; 
CAVALCANTI, 2008, p. 196) 

Indicadores de producción 
= production indexes 
Indicadores de produção 

Informan sobre el tamaño de una revista. Este puede medirse por el número de 
artículos que publica, o por la cantidad de referencias por artículo que incluye.  
Por ejemplo, en 1988 el número de artículos publicados y el índice de 
productividad de referencias de la revista Medicina Clínica (Barcelona) fue de 
627 y 2,80 respectivamente (López Piñero y Terrada, 1992b).  
Como complemento de los indicadores de producción de una revista pueden 
utilizarse el promedio de autores por artículo, y la cantidad de años de existencia. 
(SPINAK, 1996, p. 114-115) 
 
Eles relatam o tamanho de uma revista. Isso pode ser medido pela quantidade de 
artigos publicados, ou pelo número de referências por artigo incluído. 
Por exemplo, em 1988, o número de artigos publicados e o índice de 
produtividade de referência do periódico Medicina Clínica (Barcelona) foi de 627 
e 2,80 respectivamente (López Piñero e Terrada, 1992b). 
Como complemento aos indicadores de produção de um periódico, o número 
médio de autores por artigo e o número de anos de existência podem ser usados. 

Índice bibliométrico = 
bibliométrie index 

Indicador que mide un aspecto del campo de la bibliometría. Algunos de estos 
indicadores son: índice de impacto, índice de obsolescencia, índice de 
crecimiento, etc.  
En King (1987) puede encontrarse una tabla con las características y los 
principales problemas de los indicadores parciales de progreso científico.  
Una tabla comparativa con 46 indicadores bibliométricos, simples y compuestos, 
que se han propuesto para propósitos de cienciometría, se presentan en Vinkler 
(1988). (SPINAK, 1996, p. 115) 
 
Indicador que mede um aspecto do campo da bibliometria. Alguns desses 
indicadores são: índice de impacto, índice de obsolescência, índice de 
crescimento, etc. 
Em King (1987) pode encontrar-se uma tabela com as características e os 
principais problemas dos indicadores parciais do progresso científico. 
Uma tabela comparativa com 46 indicadores bibliométricos, simples e 
compostos, que foram propostos para fins cientificometros, são apresentados em 
Vinkler (1988). 

Índice de citações = Indice 
de citaciones = citation 
index 

Índice alfabético por autor, automatizado, que agrega todas as referências de 
documentos  indexados pelo sistema e nos quais foi citado. Idealizado por Eugene 
Garfield nos anos 1950. O Science Citation Index começou a ser publicado em 
1963, pelo Institute for Scientific Information (ISI).  (CUNHA, M. B.; 
CAVALCANTI, 2008, p. 198) 
 
Un tipo especial de índice, donde a través de una entrada o asiento alfabético por 
el nombre del autor de un documento, pueden hallarse los documentos que han 
citado a ese autor o documento. Cada citación contiene una breve descripción 
bibliográfica del artículo fuente que contiene la referencia citada.  
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Eugene Garfield (1955) propus los índices de citaciones como una herramienta 
bibliográfica que permitirían la recuperación de información independientemente 
de las variantes e insuficiencias que presenta la indización temática y la 
asignación de descriptores. Algunos estudios llevados a cabo.demuestran que la 
recuperación de información a través de los índices de citaciones dan una mejor 
recuperación que la búsqueda por índices temáticos, o que dan una recuperación 
diferente que se complementa con aquélla (Pao y Worther, 1989). (SPINAK, 
1996, p. 118) 
 
Um tipo especial de índice, onde através de uma entrada ou entrada alfabética 
com o nome do autor de um documento, você pode encontrar os documentos que 
citaram esse autor ou documento. Cada citação contém uma breve descrição 
bibliográfica do artigo fonte que contém a referência citada. 
Eugene Garfield (1955) propôs os índices de citação como uma ferramenta 
bibliográfica que permitiria a recuperação de informações independentemente 
das variantes e insuficiências que a indexação temática e a atribuição de 
descritores apresentam. Alguns estudos realizados mostram que a recuperação da 
informação através dos índices de citação dá uma melhor recuperação do que a 
busca de índices temáticos, ou que eles oferecem uma recuperação diferente que 
é complementada com essa (Pao e Worther, 1989). 
 
Existen distintos índices o medidas que analizan diversos aspectos de las citas o 
referencias que hacen unos documentos a otros. Algunas de estas medidas tratan 
de evitar las distorsiones que surgen del mayor potencial que tienen en ser citadas 
las revistas más grandes o antiguas sobre las más pequeñas o más nuevas. Otro 
problema potencial que tienen algunos de los índices es que el "impacto" podría 
estar sobreestimado en aquellas revistas que tienen mayor "inmediatez". Por otra 
parte, las revistas multidisciplinarias tienden a tener tasas bajas de autocitación, 
en cambio las revistas con altas tasas de autocitación indican que la publicación 
está aislada de otras revistas. (SPINAK, 1996, p. 130) 
 
Existem diferentes índices ou medidas que analisam vários aspectos de citações 
ou referências que fazem alguns documentos para outros. Algumas dessas 
medidas tentam evitar as distorções que surgem do maior potencial que foram 
citados os periódicos maiores ou mais antigos no menor ou mais novo. Outro 
problema potencial que alguns dos índices têm é que o "impacto" poderia ser 
superestimado nas revistas que tenham maior "imediatismo". Por outro lado, as 
revistas multidisciplinares tendem a ter baixas taxas de auto-citação, enquanto 
que revistas com altas taxas de auto-citação indicam que a publicação está isolada 
de outras revistas. 

Índice de imediação ou 
índice de vizinhança 

Em bibliometria, medida da rapidez com que um grupo de documentos, 
geralmente formado por artigos de periódicos, recebem citações ou são citados. 
(CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 198) 

Índice de impacto = 
impact index 

Em bibliometria, mede a relevância de um título de periódico pela frequência 
com que, durante um determinado ano, o artigo “médio” de uma revista é citado. 
É a relação entre o número de citações recebidas e o número de artigos 
publicados. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 198) 
 
Una medida del promedio de citaciones que recibe una artículo de una revista. Se 
calcula dividiendo el número de veces que una revista fue citada en un período 
de dos años por el número de artículos citables que la revista publicó en el mismo 
período. Algunos autores traducen este término al español como "indicador de 
repercusión" (López Piñero y Terrada, 1992a).  
El índice de impacto fue definido por Eugene Garfield (1972),' aunque Raisig 
(1960) había sugerido esta medida más de diez años antes, aunque él lo llamó 
'índice de potencia de investigación realizado' . Este índice es uno de los que 
ofrece el Journal Citation Reports. 
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El índice de impacto puede extenderse a tres medidas operativas: impacto 
general, impacto dentro del área, impacto fuera del área. Para una comparación 
de estas medidas vea la tabla bajo la entrada índices de citación. (SPINAK, 1996, 
p. 125-126) 
 
Uma medida do número médio de citações que um artigo de diário recebe. É 
calculado dividindo o número de vezes que um periódico foi citado em um 
período de dois anos pelo número de artigos citáveis que a revista publicou no 
mesmo período. Alguns autores traduzem este termo para o espanhol como um 
"indicador de repercussão" (López Piñero y Terrada, 1992a). 
O índice de impacto foi definido por Eugene Garfield (1972), "embora Raisig 
(1960) tenha sugerido esta medida mais de dez anos antes, embora ele tenha 
chamado isso de" índice de poder de pesquisa realizado ". Este índice é um 
daqueles oferecidos pelo Journal Citation Reports. 
O índice de impacto pode ser estendido para três medidas operacionais: impacto 
geral, impacto na área, impacto fora da área. Para uma comparação dessas 
medidas, veja a tabela abaixo os índices de citações de entrada. 

Instruções editoriais para 
os autores 

Esclarecimentos quanto ao campo de atuação e aos objetivos, bem como 
exigências quanto à apresentação, à formatação e ao suporte físico dos originais 
destinados à publicação. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2015, p. 3) 

Journal Citation Reports 
(JCR) 

Publicação anual do Institute of Scientific Information que provê dados 
bibliométricos dos principais periódicos (número de citações recebidas, fator de 
impacto e o índice de imediação). (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 
217) 
 
Una publicación del Institute for Scientific Information (ISI) en Philadelphia, 
EEUU, que desde 1976 recopila información estadística anual de más de 6000 de 
las revistas principales del mundo en las áreas cient-íf icas, tecnológicas y las 
ciencias sociales. Esta publicación es particularmente útil para comparar títulos 
de revistas en una misma disciplina o a través de un período de tiempo, para 
determinar si han ocurrido o no cambios en el valor que le asignan los 
investigadores en esa área. El JCR trae tablas por títulos de las revistas que el SCI 
considera principales, ordenadas en frecuencias descendentes por: cantidad de 
ítems (artículos de investigación, artículos de revisión y notas técnicas) 
publicados en el año; cuáles son las revistas más citadas en el año; índice de 
inmediatez; índice de impacto; qué revistas son las más citadas por una revista en 
particular, y cuál es el factor de autocitación de una revista. 
El JCR consiste de seis partes principales: Journal Rankings, Source Data 
Listing, Journal Half-LIfe Listing, Subject Category Listing, Citing Journal 
Listing, Cited Journal Listing, las que se describen a continuacion. (SPINAK, 
1996, p. 135-136) 
 
Uma publicação do Instituto de Informação Científica (ISI) na Filadélfia, EUA, 
que desde 1976 compilou informações estatísticas anuais sobre mais de 6.000 dos 
principais periódicos mundiais nas ciências científicas, tecnológicas e sociais. 
Esta publicação é particularmente útil para comparar títulos de revistas na mesma 
disciplina ou durante um período de tempo, para determinar se as mudanças no 
valor atribuído pelos pesquisadores nessa área ocorreram. O JCR traz tabelas por 
títulos das revistas que a SCI considera principal, ordenadas em frequências 
descendentes por:  
número de itens (artigos de pesquisa, artigos de revisão e notas técnicas) 
publicados no ano; que são as revistas mais citadas do ano;  índice de 
imediatismo; índice de impacto; quais revistas são as mais citadas por uma revista 
em particular, e qual é o fator de autocitação de uma revista. 
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O JCR consiste em seis partes principais: Rankings de Jornal, Listagem de Dados 
de Origem, Listagem de Half-LIKE, Listagem de Categoria de Assunto, Citando 
o Listado de Diário, Lista de Diários Citados, que são descritos abaixo. 

Literatura cinzenta = 
Literatura gris = grey 
literature 
Literatura fugitiva 

Termo utilizado para designar documentos não convencionais e semi publicados, 
produzidos nos âmbitos governamental, acadêmico, comercial e industrial. 
Caracterizada pelos documentos que têm ppouca probabilidade de serem 
adquiridos através de canais usuais de venda de publicações, já que nas origens 
de sua elaboração o aspecto comercialização se contrapõe àquele que designa os 
documentos convencionais ou formais. (LARA, 2006, p. 401) 
 
Conjunto de documentos impressos ou multicopiados que não são nem editados, 
nem difundidos comercialmente. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 
230) 
 
La literatura gris cubre un espectro muy amplio de documentos no 
convencionales, los que incluyen: Informes: separatas, informes preliminares, 
informes técnicos internos, informes de mercadeo, informes estadísticos, etc. 
Tesis. Actas de congresos. Normas y especificaciones técnicas. Traducciones 
distribuidas por canales no comerciales. Bibliografías. Documentación técnica y 
comercial. Documentos oficiales. Información electrónica en Internet (Gopher, 
WWW, etc.) Otros nombres que se dan a esta literatura pueden ser: informal, 
subterránea, invisible, efímera, semipublicada, etc. (Alberani et al, 1990). 
El uso que se le da a la literatura gris en las publicaciones científicas y en las 
bases de datos es importante, siendo los tipos más usados los informes técnicos y 
las actas de congresos. Sin embargo existen pocos estudios bibliométricos sobre 
esta clase de literatura y su impacto. (SPINAK, 1996, p. 146) 
 
A literatura cinza abrange um amplo espectro de documentos não convencionais, 
que incluem: Relatórios: impressões, relatórios preliminares, relatórios técnicos 
internos, relatórios de marketing, relatórios estatísticos, etc. Tese Procedimentos 
de conferência. Padrões e especificações técnicas. Traduções distribuídas por 
canais não comerciais. Bibliografias Documentação técnica e comercial. 
Documentos oficiais Informações eletrônicas na Internet (Gopher, WWW, etc.) 
Outros nomes atribuídos a esta literatura podem ser: informal, subterrâneo, 
invisível, efêmero, semi-publicado, etc. (Alberani et ai, 1990). 
O uso de literatura cinza em publicações científicas e em bases de dados é 
importante, sendo os tipos mais utilizados os relatórios técnicos e os 
procedimentos da conferência. No entanto, existem poucos estudos 
bibliométricos sobre esse tipo de literatura e seu impacto. 

Metadados Informação que descreve a estrutura dos dados e sua relação com outros, p. ex.: 
uma etiqueta no registro de uma base de dados, que indica o campo que contém 
o nome do autor. [...] Ainda não existe padronização nos formatos de metadados, 
mas o Dublin Core Metadata Iniciative (DCMI) está trabalhando para estabelecer 
um consenso internacional nos métodos de controle bibliográfico do recursos 
eletrônicos.  
(CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 4) 

Modelos de comunicação 
científica 

Modelos que propõem ver o processo de comunicação científica ao longo do 
tempo através dos binômios centrais – construção/geração, 
comunicação/disseminação, uso/acesso do conhecimento científico.  Esses 
modelos correspondem, respectivamente, ao modelo clássico de comunicação 
científica centrado na geração do conhecimento científico, ao modelo que 
considera a constituição de um sistema de informação da ciência voltado à 
identificação de problemas da disseminação, e um modelo emergente, ou aberto, 
centrado no acesso à informação como pressuposto do uso da informação. Neste 
último modelo a visibilidade assume importância fundamental. (LARA, 2006, p. 
403) 
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Número Padrão 
Internacional para 
Publicação seriada = 
International Standard 
Serial Number = ISSN 

Identificador aceito internacionalmente para individualizar o título de uma 
publicação seriada, tornando-o único e definitivo. (ASSOCIAÇÃO 
BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 3) 

Open Access = Acesso 
livre = Acesso Aberto 

Disponibilização livre na Internet de literatura de caráter acadêmico ou científico 
(em particular os artigos de revistas científicas), permitindo a qualquer utilizador 
ler, baixar arquivos, copiar, distribuir, imprimir, pesquisar, indexar, fazer links 
ou referenciar o texto integral dos documentos.  (LARA, 2006, p. 389) 
 
Segundo a declaração de Budapest Open Access Initiative (BOAI), realizada em 
2002, diz-se do acesso à literatura técnico-científica que estará disponibilizada na 
internet, sendo permitido a qualquer usuário ler, copiar, distribuir, imprimir, fazer 
buscas e fazer hipervínculo aos textos completos desses artigos. (CUNHA, M. B. 
DA; CAVALCANTI, 2008, p. 4) 

Open Researcher and 
Contributor ID (ORCID)  

A  ORCID fornece um identificador digital persistente que a diferencia de 
qualquer outro pesquisador e, através da integração em fluxos de trabalho de 
pesquisa chave, como manuscritos e solicitações de bolsas, suporta a conexão 
automática entre você e suas atividades profissionais, garantindo que seu trabalho 
seja reconhecido. https://orcid.org/ 
Código alfanumérico não proprietário para identificar exclusivamente cientistas 
e outros autores acadêmicos. Link para registro: https://orcid.org/register 

Peer review = Arbitraje por 
expertos 

Evaluacion de los manuscritos enviados para publicacion a uma revista, por parte 
de expertos en la misma disciplina. En general es la revision del trabajo de una 
persona por sus colegas. 
En su sentido mas amplio, la evaluacion por -los colegas há existido siempre 
desde que la gente comenzo a identificar las comunicaciones con nuevos 
conocimientos. La ciencia es uma institucion social y el arbitraje es una parte 
integral para el proceso de edificacion del consenso que es inherente y necessário 
para la construccion del conocimiento cientifico. 
Historicamente los comienzos del arbitraje se asocian con ‘la Royal Society of 
London cuando en 1752 tomo a su cargo la responsabilidad oficial de su 
publicacion Philosophical Transactions. Durante los 100 anos anteriores esta 
responsabilidade habia estado a cargo de los respectivos secretarios de la 
Sociedad. (KRONICK, 1990). 
 
Las sociedades cientificas tuvieron un papel importante en el surgimiento del 
arbitraje, pues fueron celosas en el uso de sus nombres que daban credibilidad a 
los autores. Al comienzo el proceso de seleccion se reducia a agregar notas de 
declinacion de responsabilidad (disclaimers). 
Durante el siglo diecinueve los editores de revistas se veian a si mismos como 
educadores y debido a que la especializacion de la ciencia no era tan profunda 
como en este siglo, los procedimentos de arbitraje no eran comunes. 
Las publicaciones medicas, surgidas en el siglo diecinueve, son ilustrativas de 
este proceso. En sus comienzos estas revistas eran publicaciones que giraban en 
torno a un editor que era uma mezcla de periodista, medico, reportero y educador 
y su mayor problema consistia en completar las paginas ante la ausencia de 
manuscritos (Bumham, 1990) . 
 
Esta practica ha llegado a ser general despues de la segunda guerra mundial, 
debido al crecimiento exponencial del numero de investigadores, la 
fragmentacion de la ciencia en subdisciplinas y el desarrollo de vocabularios 
especializados. 
Sin embargo el arbitraje surgio como un hecho casual y excepcional, y fue 
resistido por mucho tiempo. En primer termino estaba el problema de que los 
editores no tenian suficiente material para llenar sus paginas. Otro obstaculo 
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estaba en el concepto de democracia en el ejercicio de la profesion. Cada 
miembro de la organizacion suponia que tenia el derecho de usar las paginas de 
la revista para expresar sus opiniones, y el arbitraje era considerado una suerte de 
censura de parte del editor. 
El arbitraje en la industria del libro fue un proceso mas comun. A diferencia de 
los editores de las revistas, que eran miembros de la profesion, los editores de 
libros de las casas comerciales eran legos en la materia y consideraban natural 
buscar la ayuda de expertos en el tema. 
 
La institucion de arbitraje por los colegas ha tenido proponentes y criticos y la 
discusion se ha acentuado durante las ultimas decadas. Debe recordarse que el 
arbitraje es un processo social, no un proceso tecnico que pueda medirse y 
experimentalmente seleccionar el metodo "mejor" de arbitraje. 
Se han propuesto varios correctivos para que el arbitraje por expertos sea mas 
transparente, pero todos tienen aspectos a favor y en contra (Sharp, 1990). 
Muchas revistas usan alguno de estos procedimientos, pero no todos. Estos 
incluyen: 

Arbitraje "ciego" o "doble ciego". Los arbitros son anonimos,y no conocen el 
nombre del autor. 
Arbitraje "abierto". Ambas partes conocen los nombres al removerse el 
anonimato. 
Solicitando declaraciones firmadas de integridad a los revisores y dandoles 
instrucciones por escrito. 
Proceso de arbitraje por cuestionario. 
Aumentando el numero de arbitros. 
Solicitando arbitraje a todos los articulos enviados para publicacion. 
Mecanismo de apelacion por parte del autor. (SPINAK, 1996, p. 22-24) 

 
Avaliação dos manuscritos enviados para publicação em um periódico, por 
especialistas da mesma disciplina. Em geral, é a revisão do trabalho de uma 
pessoa por seus colegas. 
No seu sentido mais amplo, a avaliação por colegas sempre existiu desde que as 
pessoas começaram a identificar as comunicações com novos conhecimentos. A 
ciência é uma instituição social e a arbitragem é parte integrante do processo de 
construção do consenso inerente e necessário para a construção do conhecimento 
científico. 
Historicamente, os começos da arbitragem estão associados à Sociedade Real de 
Londres, quando em 1752 assumiu a responsabilidade oficial de sua publicação 
Transações filosóficas. Nos últimos 100 anos, essa responsabilidade havia sido 
responsável pelos respectivos secretários da Sociedade 
 
As sociedades científicas desempenharam um papel importante no surgimento da 
arbitragem, pois eles estavam com ciúmes no uso de seus nomes que deram 
credibilidade aos autores. No início, o processo de seleção foi reduzido para 
adicionar isenções. 
Durante o século XIX, os editores da revista se viram como educadores e, como 
a especialização da ciência não era tão profunda como neste século, os 
procedimentos de arbitragem não eram comuns. 
As publicações médicas, que surgiram no século XIX, são ilustrativas desse 
processo. No início, essas revistas eram publicações que giravam em torno de um 
editor que era uma mistura de jornalista, médico, repórter e educador e seu maior 
problema era completar as páginas na ausência de manuscritos 
 
Esta prática tornou-se geral após a Segunda Guerra Mundial, devido ao 
crescimento exponencial do número de pesquisadores, à fragmentação da ciência 
em subdisciplinas e ao desenvolvimento de vocabulários especializados. 
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No entanto, a arbitragem surgiu como um evento casual e excepcional, e foi 
resistido há muito tempo. Antes de tudo, havia o problema de que os editores não 
tinham material suficiente para preencher suas páginas. Outro obstáculo foi o 
conceito de democracia no exercício da profissão. Cada membro da organização 
assumiu que ele tinha o direito de usar as páginas da revista para expressar suas 
opiniões e a arbitragem era considerada uma espécie de censura por parte do 
editor. 
A arbitragem na indústria do livro era um processo mais comum. Ao contrário 
dos editores das revistas, que eram membros da profissão, os editores de livros 
das casas comerciais eram leigos na matéria e consideravam natural buscar a 
ajuda de especialistas na matéria. 
 
A instituição de arbitragem por colegas teve proponentes e críticas e a discussão 
foi acentuada nas últimas décadas. Deve-se lembrar que a arbitragem é um 
processo social, não um processo técnico que pode ser medido e selecionado 
experimentalmente o "melhor" método de arbitragem. 
Várias correções foram propostas para tornar a arbitragem por especialistas mais 
transparente, mas todos têm aspectos a favor e contra (Sharp, 1990). Muitas 
revistas usam alguns desses procedimentos, mas não todos. Estes incluem: 

Arbitragem "cega" ou "dupla cega". Os árbitros são anônimos e não 
conhecem o nome do autor. 
Arbitragem "aberta". Ambas as partes conhecem os nomes, removendo seu 
anonimato. 
Solicitando declarações assinadas de integridade dos revisores e dando 
instruções escritas. 
Processo de arbitragem por questionário. 
Aumentando o número de árbitros. 
Solicitando arbitragem a todos os artigos enviados para publicação. 
Mecanismo de recurso do autor. 

Periodicidade Intervalo de tempo entre a publicação sucessiva dos fascículos de um mesmo 
título de publicação. Quando editado regularmente, o periódico pode ser diário, 
semanal, quinzenal, bimensal, mensal, bimestral, trimestral, semestral, anual, 
bienal, trienal e outros. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2015, p. 4. 
 
Sucessão cronológica dos fascículos de uma publicação seriada, que pode ser 
diária, semanal, quinzenal, mensal, bimensal, trimestral, quadrimestral, 
semestral, anual. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 279) 
 
O intervalo de tempo fixado para a publicação entre dois fascículos sucessivos. 
Pode ser regular (Diária (uma ou duas vezes ao dia), semanal (uma vez por 
semana), Bissemanal (duas vezes por semana), Quinzenal (cada duas semanas), 
Mensal (uma vez por mês), Bimensal (duas vezes por mês), Bimestral (cada dois 
meses), Trimestral (cada três meses), Quadrimestral (cada quatro meses), Anual 
(uma vez por ano), e Bianual ou Semestral (das vezes pro ano)) e irregular 
(frequência variável, não obedecendo a intervalos certos ou pré-estabelecidos). 
(SOUZA, 1992, p. 23) 

Periódico Publicações editadas em fascículos, com encadeamento numérico e cronológico, 
aparecendo a intervalos regulares ou irregulares, por um tempo indeterminado, 
trazendo a colaboração de vários autores, sob a direção de uma ou mais pessoas, 
mas geralmente de uma entidade responsável, tratando de assuntos diversos, 
porém dentro de uma temática relativamente definida. (SOUZA, 1992, p. 19)  
 
Fascículo numa série contínua sob o mesmo título, publicado a intervalos 
regulares, por tempo ilimitado, sendo cada fascículo numerado consecutivamente 
e com indicação de data. Um título de periódico é identificado pelo seu número 
único (ISSN). (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 279) 
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Periódico científico Tipo de comunicação formal organizada em fascículos ou números, publicados 
segundo uma periodicidade definida, por tempo indeterminado, com tiragem e 
disseminação amplas, contendo predominantemente artigos científicos. O 
periódico científico sustenta-se no princípio da validação do mérito e do método 
científico pela comunidade científica, ou seja, só o que é revisado e aprovado 
pelos pares deve ser publicado. Como meio de garantir sua visibilidade, os 
periódicos devem ser indexados em índices nacionais e internacionais. (LARA, 
2006, p. 405) 
 
Geralmente editado por uma instituição acadêmica, no qual a maioria dos artigos 
relata resultados de pesquisas. (CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 279) 

Periódicos científicos 
eletrônicos 

Canal formal de divulgação científica sem uso do papel (paperless). (SONDAK; 
SCWARTZ, 1973) 

Periódicos científicos 
eletrônicos de acesso 
aberto 

Publicação formal de divulgação científica, que contém predominantemente 
artigos científicos, utiliza formato eletrônico de publicação, permite livre acesso 
aos seus conteúdos disponibilizados na internet, organizada em fascículos, com 
encadeamento numérico e cronológico, segundo uma periodicidade que pode ser 
regular ou irregular, por tempo indeterminado, trazendo a colaboração de vários 
autores, sob a direção de um ou mais editores, mas, geralmente, vinculada a uma 
Entidade, tratando de assuntos diversos, porém dentro de uma temática 
relativamente definida, sustentando-se pela validação do mérito e do método 
científico pela comunidade científica, geralmente revisado e aprovado pelos 
pares, tendo como garantia de visibilidade a indexação em índices nacionais e 
internacionais. (PAIVA, 2018) 

Periódico de acesso aberto Periódico que permite acesso livre aos seus conteúdos disponibilizado na internet. 
Permite que os usuários acessem, baixem arquivos para seus computadores ou 
outros dispositivos, copiem, imprimam e distribuam os artigos publicados. 
(LARA, 2006, p. 406) 

Periódico eletrônico Periódico que utiliza um formato eletrônico de publicação, beneficiando-se dos 
recursos audiovisuais (imagens, áudio, vídeo) e permite links a outros 
documentos. A estrutura dos artigos científicos é disponibilizada em um 
hipertexto, permitindo ao leitor navegar pelas fontes e dados utilizados pelos 
autores. Em sua maioria, estão disponíveis na Internet, mas podem também ser 
publicados em CD ROM. (LARA, 2006, p. 406) 
 
O que é distribuído em forma eletrônica ou digital, que pode estar disponível em 
formato impresso ou exclusivamente eletrônico, não precisando necessariamente 
de uma editora, sendo administrado por um editor responsável e uma comunidade 
de especialistas. (CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 279) 

Periódico eletrônico de 
acesso livre 

O que provê o acesso ao texto completo, de forma universal e gratuita, na internet. 
(CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 279) 

Preprint Texto eletrônico de um trabalho que ainda não foi revisto pelos pares nem aceito 
para publicação em um periódico. O preprints é também definido com uma versão 
aceita em um periódico, mas ainda não disponível por estar em processo de 
publicação. (LARA, 2006, p. 407) 

Produtividade científica Volume de produção de pesquisa cuja medição constitui indicadores científicos. 
É geralmente medida pela quantidade de publicações produzidas por um autor, 
uma instituição ou um país, podendo incluir também, a quantidade de 
pesquisadores por disciplina e o número de citações que recebem suas 
publicações. A produtividade científica é uma proporção entre o output e o input 
de pesquisa científica. (LARA, 2006, p. 408) 
 
Quantidade de artigos e outros tipos de documentos publicados num período por 
um autor, grupo de pesquisadores ou mesmo num país. Número de citações 
recebidas por autor ou grupo num período. (CUNHA, M. B. DA; 
CAVALCANTI, 2008, p. 294) 
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Publicación científica = 
scientific publication = 
Publicação científica 

La publicación científica es el procedimiento formal de comunicación entre los 
miembros de la comunidad científica. La publicación representa el proceso de 
asimilación, de separación de los hechos de las conjeturas, y la transformación de 
los descubrimientos de la investigación en conocimiento científico. El propósito 
de la publicación formal es persuadir y convencer a la audiencia apropiada de que 
los resultados que se presentan deberían ser aceptados como conocimiento válido. 
La forma y el estilo de la argumentación está determinada por esa meta 
institucional y el artículo se prepara, y la lista de referencias se compila, con ese 
fin en mira (Edge, 1979). La publicación científica está sujeta a criterios 
normativos y, corrientemente, antes de ser publicada, pasa por un proceso de 
arbitraje o control por los colegas (vea arbitraje por expertos). 
 
Las características que debe reunir la publicación, en orden de importancia 
(Chase, 1970) son las siguientes: Rigor lógico. Técnicas de investigación que 
puedan repetirse. Claridad y concisión en el estilo. Originalidad. Precisión 
matemática. Abarcar una parte significativa de la literatura. Compatible con las 
normas éticas generalmente aceptadas en la disciplina. Significación teórica. 
Pertinente con la investigación en curso en la disciplina. Aplicable a los 
problemas prácticos en la disciplina. (SPINAK, 1996, p. 190) 
 
A publicação científica é o procedimento formal de comunicação entre membros 
da comunidade científica. A publicação representa o processo de assimilação, de 
separação dos fatos das conjecturas e a transformação das descobertas da 
pesquisa em conhecimento científico. O propósito da publicação formal é 
persuadir e convencer o público apropriado de que os resultados apresentados 
devem ser aceitos como conhecimento válido. A forma e o estilo da 
argumentação são determinados por esse objetivo institucional e o artigo está 
preparado e a lista de referências é compilada, com esse fim em vista (Edge, 
1979). A publicação científica está sujeita a critérios normativos e, atualmente, 
antes de ser publicada, passa por um processo de arbitragem ou controle por 
colegas (ver arbitragem por especialistas). 
 
As características que a publicação deve atender, em ordem de importância 
(Chase, 1970) são as seguintes: rigor lógico. Técnicas de pesquisa que podem ser 
repetidas. Claridade e concisão em grande estilo. Originalidade Precisão 
matemática Cobre uma parte significativa da literatura. Compatível com os 
padrões éticos geralmente aceitos na disciplina. Significado teórico. Pertinente à 
pesquisa em andamento na disciplina. Aplicável a problemas práticos na 
disciplina. 

Publicação periódica Publicação em qualquer tipo de suporte, editada em unidades físicas sucessivas, 
com designações numéricas e/ou cronológicas, e destinada a ser continuada 
indefinidamente. Não confundir com “coleção” ou “série editorial”. 
(ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 4) 

PubMED A Pubmed é uma base gratuita que contém resumos e referências de artigos da 
Medline e de livros eletrônicos nos diversos campos da medicina, enfermagem, 
odontologia, medicina veterinária, saúde coletiva e ciências afins. Algumas 
referências podem incluir links para textos completos do PubMed Central ou dos 
editores responsáveis. Indexa publicações que datam de 1865 até o presente. 
(CAPES, 2018) 

RedALyC No campo da publicação científica, a Redalyc.org propõe que todas as revistas 
científicas integradas à sua coleção efetivamente aumentem sua visibilidade e 
interatividade e obtenha maior impacto na mídia acadêmica. Dá visibilidade ao 
disponibilizar os textos completos dos artigos e materiais publicados nas revistas 
e permite a interatividade entre editores, leitores e autores. Promove a descoberta 
do conteúdo de revistas através de serviços de interoperabilidade e a 
implementação de padrões de computador que maximizem a indexação e 
distribuição de textos em motores de busca, agregadores, índices e outros portais 
(Google, Google Scholar, DOAJ, JournalTOCS, OpenDOAR, entre outros). 
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Mais informações em: 
http://www.redalyc.org/redalyc/media/redalyc_n/Estaticas3/mision.html. 
(REDALYC, 2018) 

Repositório Servidor acessível em rede que pode processar as solicitações exigidas pelo 
Protocolo The Open Archives Initiative Prtocol for Metadata Harvesting – OAI-
PMH. Um repositório é gerenciado pelo provedor de dados para expor os 
metadados aos colheitadores (haversters). (LARA, 2006, p. 410) 
 
Conjunto ou base de dados com informações importantes. Na Open Archives 
Initiative, um repositório que é gerenciado por um fornecedor de dados para 
expor os metadados aos letões de dados (harvesters). (CUNHA, M. B.; 
CAVALCANTI, 2008, p. 321, 322) 

Revisão por pares Processo de validação do mérito e do método científico dos trabalhos enviados 
para publicação em periódicos, executado por pares da comunidade científica. 
(LARA, 2006, p. 411) 
 
Procedimento destinado a assegurar a qualidade das contribuições enviadas a 
congressos, agências de fomento, periódicos técnico-científicos e editoras, que 
consiste em submeter manuscritos de trabalhos ou propostas de projetos a 
especialistas ad hoc ou a um conselho editorial composto pro pesquisadores de 
reconhecido prestígio. (CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 325) 

Revistas científicas Ver Periódico científico. (CUNHA, M. B. DA; CAVALCANTI, 2008, p. 325) 
 
São “o principal canal formal de disseminação da ciência, expressão máxima 
legitimadora da autoria das descobertas científicas, por meio do qual os 
pesquisadores tornam públicas as suas pesquisas”. (VALERIO, 2004) 

Science Citation Index 
(SCI) 

Índice de citações, criado por Eugene Garfield, que, desde 1965, indexa 
documentos em diversas áreas científicas e tecnológicas. (CUNHA, M. B. DA; 
CAVALCANTI, 2008, p. 328) 
 
Una publicación del Institute for Scientific Information (ISI) en Philadelphia, 
EEUU, que contiene un índice de citaciones de revistas referidas a las ciencias. 
El índice de citaciones publicado por el ISI indica quién cita a quién, cuán a 
menudo lo hace, en qué revista. Es la obra de referencia que normalmente se usa 
para los estudios de citaciones. Otros índices relacionados que publica el ISI son: 
Social Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI) y el Journal Citation Reports (JCR). (SPINAK, 1996, p. 197) 
Vea: Indices de citaciones 
 
Uma publicação do Instituto de Informação Científica (ISI) na Filadélfia, EUA, 
que contém um índice de citações de revistas relacionadas à ciência. O índice de 
citação publicado pelo ISI indica quem está citando quem, com que frequência o 
faz, em qual revista. É o trabalho de referência que normalmente é usado para 
estudos de citações. Outros índices relacionados publicados pelo ISI são: Índice 
de Citações de Ciências Sociais (SSCI), Índice de Citações de Artes e 
Humanidades (A & HCI) e Journal Citation Reports (JCR) 
Veja: Índices de citação 

Scopus É a maior base de dados de resumo e citações de literatura revisada por pares: 
revistas científicas, livros e trabalhos de conferência. Apresentando uma visão 
abrangente do resultado da pesquisa mundial nos campos da ciência, tecnologia, 
medicina, ciências sociais e artes e humanidades, a Scopus possui ferramentas 
inteligentes para rastrear, analisar e visualizar a pesquisa. (CAPES, 2018) 

Sistema de comunicação 
científica 

Sistema que compreende a construção, a ordenação, a circulação e o uso dos 
registros científicos. Os aspectos formais compreendem o processo de 
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disseminação e transferência da informação, viabilizados pelos encontros 
científicos e pelas publicações. (LARA, 2006, p. 411) 
 
Sistema estabelecido para controlar o desempenho do processo de comunicação 
científica de acordo com determinados objetivos. (CUNHA, M. B. DA; 
CAVALCANTI, 2008, p. 342) 

Social Science Citation 
Index (SSCI) 

Una publicación del Institute for Scientific Information (ISI) en Philadelphia, 
EEUU, que contiene un índice de citaciones de revistas referidas a las ciencias 
sociales. Este índice de citaciones publicado por el ISI indica quién cita a quién 
cuán a menudo lo hace, en qué revista. ' Otros índices relacionados que publica 
el ISI son: Science Citation Index (SSCI) , Arts & Humanities Citation Index 
(A&HCI) v el Journal Citation Reports (JCR). y Vea: Indices de citaciones. 
(SPINAK, 1996, p. 199) 
 
Uma publicação do Instituto de Informação Científica (ISI) na Filadélfia, EUA, 
que contém um índice de citação de periódicos referentes às ciências sociais. Este 
índice de citações publicado pelo ISI indica quem está citando quem, com que 
frequência, em qual revista. "Outros índices relacionados publicados pelo ISI são: 
Science Citation Index (SSCI), Arts & Humanities Citation Index (A & HCI) e 
Journal Citation Reports (JCR). e veja: Índices de citação 

Suplemento Fascículo adicional, podendo ser editado com periodicidade e/ou com numeração 
própria. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS, 2015, p. 4)  

Visibilidade Capacidade de exposição de uma fonte de informação de influenciar seu público 
alvo e de ser acessado para responder a uma demanda. A visibilidade expressa o 
alcance de exposição de um conjunto de componentes e processos de 
comunicação científica (publicações, índices de bases de dados bibliográficas, 
autores, instituições de fomentos, eventos, etc), mas é mais frequentemente 
referida a periódico, quando são observadas sua qualidade e credibilidade e sua 
presença em índices de prestígio internacional e nacional. (LARA, 2006, p. 413) 

Volume de publicação 
periódica 

Unidade de publicação composta por um ou mais fascículos agrupados em 
período predefinido. (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS 
TÉCNICAS, 2015, p. 4) 

Web of Science Por meio da Web of Science estão disponíveis ferramentas para análise de 
citações, referências, índice h, permitindo análises bibliométricas. Cobre 
aproximadamente 12.000 periódicos. A assinatura deste conteúdo, oferece a 
possibilidade de consulta a 5 coleções: Science Citation Index Expanded (SCI-
EXPANDED) - com disponibilidade de acesso desde 1945 até o presente; Social 
Sciences Citation Index (SSCI) - com disponibilidade de acesso desde 1956 até 
o presente; Arts & Humanities Citation Index (A&HCI) - com disponibilidade de 
acesso desde 1975 até o presente; Conference Proceedings Citation Index- 
Science (CPCI-S) - com disponibilidade de acesso desde 1991 até o presente e 
Conference Proceedings Citation Index - Social Science & Humanities (CPCI-
SSH) - com disponibilidade de acesso desde 1991 até o presente. Disponível nas 
IES com acesso ao Portal de Periódicos da Capes. (CAPES, 2018) 

Webmetria Estudo quantitativo da comunicação na internet, desenvolvido a partis das 
aplicações dos conceitos de análise de audiência e especialmente da bibliometria. 
(CUNHA, M. B.; CAVALCANTI, 2008, p. 380) 

Webometria Estudo dos aspectos quantitativos da construção e uso dos recursos, estrutura e 
tecnologias informacionais no desenho da web, baseados em abordagens 
bibliométricas e informáticas. Abrange a construção e o uso da web, 
compreendendo a análise do conteúdo das páginas, da estrutura, dos links, do uso 
na busca por informação e da tecnologia, incluindo o desempenho de ferramentas 
de busca. (LARA, 2006, p. 413, 414)  
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APÊNDICE A – QUESTIONÁRIO APLICADO 
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APÊNDICE B – E-MAIL ENVIADO AO GESTOR (PRÓ-REITORIAS) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Link do questionário: https://goo.gl/forms/yiEDRgMzyQiomXQL2 
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APÊNDICE C – E-MAIL ENVIADO AO CRIADOR/APOIADOR DO PPCE/UFPB 
 

 
 

 

 

 

 

 
Link do questionário: (https://goo.gl/forms/yiEDRgMzyQiomXQL2) 

  

 



168 
 

APÊNDICE D – E-MAIL ENVIADO AO GESTOR (ÓRGÃO DE GESTÃO GERAL DO 
PPCE/UFPB) 

 

 
 

 

 

 

 

 
Link do questionário: https://goo.gl/forms/zduFZd3yWucmRnQj2 
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APÊNDICE E – E-MAIL ENVIADO A EDITORES DE PERIÓDICO 
 

 
 

 

 

 

 
Link do questionário: https://goo.gl/forms/zdbrWApuSUtlLRGE3 
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APÊNDICE F – CRITÉRIOS PARA INCLUSÃO DE PERIÓDICO NOS PORTAIS DE 
PERIÓDICOS DA UFPB, UFPE, UFRN, UFSC E UFRGS 

 

 Critério 
Instituição (*) 

 UFPB UFPE UFRN UFSC UFRGS 

In
fo

rm
aç

õe
s p

ar
a 

o 
"S

ob
re

" 

Informações a serem incluídas nos campos disponíveis no 
template do periódico conforme a plataforma Open Journal 
Systems (OJS), na seção “Sobre”. 

   X  

Descrição do Periódico (Digite o texto no campo abaixo, que 
aparecerá na página Sobre a revista, informando autores, 
leitores e bibliotecários sobre a missão, objetivos) 

 X    

Regras de submissão dos textos (Ao submeter um trabalho 
para a revista, os autores devem ler, aceitar e marcar como 
realizados cada condição para a submissão, antes de proceder. 
A lista de condições também é apresentada em Diretrizes para 
autores, na página Sobre a revista. A lista pode ser 
modificada, porém todos os itens requerem a marcação dos 
autores para procederem à submissão) 

 X    

Tí
tu

lo
 Título e subtítulo do periódico (Informar o título do 

periódico e o subtítulo, se houver) 
 X X  X 

Título abreviado ou sigla  X    

Nome da Revista X     

Á
re

a 

Área do conhecimento à qual pretende se vincular.    X  

Área(s) do conhecimento da revista: (Neste campo deverão 
ser informadas as áreas do conhecimento abrangidas pela 
revista e respectivo conteúdo: abordagens, subáreas, temas, 
assuntos que contemplem a área do conhecimento) 

  X   

Área de concentração  X    

Tr
ab

al
ho

s a
 re

ce
be

r 

Tipos de trabalhos aceitos para publicação: (Informar que 
tipos de trabalhos serão aceitos para submissão na revista. Ex.: 
Artigos, Resenhas, Relatos de experiência) 

  X   

Política editorial (informar linha editorial e tipos de artigos 
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 X    

Comissão editorial (Colocar relação dos editores, titulação, 
vínculo institucional, país e e-mail. Ex.: Nome completo, 
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trabalhos submetidos. 

   X  

 

Consultar o documento da área alvo do periódico pois lá 
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ANEXO E – DADOS PARA INCLUSÃO NO PORTAL DE PERIÓDICOS DA UFRN 
 

 
Fonte: http://bczm.ufrn.br/documentos/portal/FormulariodeProjetoEditorial.docx 
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