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Comitê Executivo para a Consolidação e Ampliação dos  

Grupos de Pesquisa e Pós-Graduação em Ciências do Mar (PPG-Mar) 

 

Grupo de Trabalho Periódicos em Ciências do Mar 

(GT- PECIMar) 

 

Relatório do I PeCiMar 

 

 

Composição 

 

 O GT-PECIMar está composto por um grupo de sete pesquisadores da área de Ciências do 

Mar com atuação em conselhos editoriais e experiência nos procedimentos de divulgação científica. 

Todos os membros convidados são bolsistas de produtividade do CNPq. A atual composição é a 

seguinte: 

 José Henrique Muelbert (Coordenador) – FURG 

 Paulo de Tarso Chaves – UFPR 

 Luiz Drude de Lacerda – UFC 

 Ana Maria Pires Vanin – USP 

 José Zanon de Oliveira Passavante – UFPE 

 José Milton Barbosa – UFRPE 

 Paulo da Cunha Lana – UFPR 

 

Introdução 

 O GT-Periódicos em Ciências do Mar (PeCiMar) tem como objetivo principal identificar a 

atuação dos periódicos em Ciências do Mar e propor mecanismos para a elaboração de um 

Programa Nacional de Apoio que possibilite a divulgação adequada do conhecimento e permita o 

fortalecimento dos periódicos em Ciências do Mar. 

 Buscando melhorar as condições de organização e de divulgação dos periódicos nacionais 

da área de Ciências do Mar, o GT organizou e realizou o 1° Encontro de Editores de Periódicos em 

Ciências do Mar (1° PeCiMar), entre 23 e 25 de novembro de 2011, em Rio Grande/RS, que contou 

com a presença de representantes de diversos periódicos que publicam trabalhos neste domínio do 

conhecimento, além de coordenadores e representantes dos estudantes dos diversos programas de 

pós-graduação de Ciências do Mar (Anexo I, p.34). Como membros do GT estiveram presentes a 

Profa. Dra. ANA MARIA SETUBAL PIRES VANIN (IOUSP), Prof. Dr. JOSÉ ZANON DE 

OLIVEIRA PASSAVANTE (UFPE), Prof. Dr. JOSÉ MILTON BARBOSA (UFRPE), Prof. Dr. 

PAULO DE CUNHA LANA (UFPR) e seu coordenador Prof. Dr. JOSÉ HENRIQUE MUELBERT 

(FURG). 

 O painel “Novos Rumos da Edição Científica: Mecanismos” contou com a participação dos 

painelistas abaixo citados, que abordaram os temas também destacados a seguir: 
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1) Prof. Dr. SIGMAR DE MELLO RODE – UNESP/ABEC 

− Aspectos sobre a produção científica brasileira 

− Papel do Editor 

− Ética e Plágio, Autoria 

− Necessidade de atuação em conjunto. Exemplo: 

− Associação Médica Brasileira (AMB) e Associação Brasileira de Editores Científicos 

(ABEC) 

− Preocupação com revistas brasileiras 

− Maior diversidade de critérios 

− Fator de equivalência para revistas brasileiras 

− Maior apoio da CAPES e do CNPq 

− Participação de editores no processo avaliativo (ABEC) 

 

2) FABIANA MONTANARI LAPIDO – Projeto SciELO 

 SciELO e os novos rumos da edição científica 

− Critérios SciELO Brasil 

− Processo Inclusão no SciELO 

− Recursos SciELO 

− Rumos da edição científica 

− Internacionalização - visibilidade 

− Profissionalização 

− Sustentabilidade em acesso aberto 

 

3) CHARLES RODRIGUES – UFSC/ICMBio 

 Editoração para Periódicos em Ciências do Mar e as Possibilidades do SEER  

Histórico da Edição Científica e domínio das Editoras Comerciais 

Revisão dos FI na Oceanografia e Biologia Marinha e Revistas Brasileiras no ISI 

Acesso Aberto e os Periódicos Nacionais em Ciências do Mar 

Uso do SEER pelos Periódicos (33%) 

Abordou o SEER, a partir do Open Journal Systems/Public Knowledge Project: 

Evolução do uso 

Características e Benefícios do sistema 

 

4) ANDRÉA FIGUEIREDO LEÃO GRANTS – UFSC 

 Digital Object Identifier (DOI): Uso e aplicação no Portal de Periódicos UFSC 

● Identificador digital de acesso persistente, para qualquer objeto de propriedade 

intelectual. É um "link com metadados". 

● Estrutura e Funcionalidade do DOI 

● CrossRef (www.crossref.org) é a principal agência de registro da International DOI 

Foundation (IDF) 

● Procedimentos de utilização e validação do DOI 

● O uso do DOI no Protal de Periódicos da UFSC 

 

5) Dr. MANOEL SANTANA CARDOSO – CAPES 

 Qualis Capes 

● O que é o Qualis 

● Fonte de informação para o Qualis 

● Metodologia de classificação e estratificação dos periódicos 

● Dependência das características das áreas na classificação 

● Avaliação de livros 
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 O painel “Novos Rumos da Edição Científica: Exemplos” contou com a participação dos 

painelistas abaixo citados, que abordaram os seguintes temas: 

1) PAULO DA CUNHA LANA - UFPR 

 Revista Brasileira de Zoologia – atual Zoologia 

 Mudanças recentes 

● Inserção no sistema Scielo (online) 

● Inserção no International Science Index da Web of Knowledge 

● Já estava indexada em sete indexadores, incluindo ASFA, Biological Abstracts, CAB, 

Scopus, Zoological Record) 

● Periodicidade cumprida e ampliada (6 fascículos por ano) 

● Qualidade gráfica profissional 

● Consolidação de corpo editorial “internacional”  

● Consolidação de um corpo de editores assistentes 

 Mudanças na gestão 2008-2010 

● Revisão das instruções aos autores 

● Disponibilização de orientações visuais para autores, revisores e editores online 

● Sistema de revisão do inglês 

● Formato online first (“ahead of print”) 

● Fotos coloridas online gratuitas 

● Possibilidade de vinculação junto à publicação eletrônica de material complementar 

(imagens, sons, vídeos) em repositórios permanentes da SciELO 

● Publicação de não sócios 

 Metas da presente gestão 

● Aumento da visibilidade interna e externa (“internacionalização“) 

● “Atração” de zoólogos brasileiros e de outros países 

● Criação de um ambiente “amigável” para jovens cientistas. Inserção no sistema Scielo 

(online) 

● Redução do tempo de avaliação 

● Redução do tempo na “fila”: aumento da periodicidade-redução de páginas por número 

● Maior rigidez editorial 

● Figuras e tabelas, Inglês, Qualidade do estudo 

 

2) ANA MARIA SETUBAL PIRES VANIN - IO-USP 

 Brazilian Journal of Oceanography 

● A trajetória 

● O caminho da sobrevivência 

● A busca da visibilidade 

● A busca da excelência 

● Reflexões - Os periódicos científicos brasileiros estão abaixo da média há 3 décadas. 

Qual é a saída? Política de apoio aos periódicos científicos. 

 A mesa-redonda “Programa de Apoio a Periódicos” debateu as estratégias para 

fortalecimento e criação de um programa para este fim, abordando o seguinte: 

● Quais as dificuldades dos editores presentes? 

● Qual a solução para estes problemas? 

● A criação de um Portal de Periódicos de Ciências do Mar pode ser uma solução? 

● Utilização de SEER/DOI 
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● Inclusão no ISI e SciELO? Como atingir estas metas? 

● Filiação a ABEC é oportuna? 

 Dos debates foram emanadas as seguintes recomendações: 

● Associação a ABEC 

● Melhorar sistema de comunicação: RSS/twitter 

● Profissionalização/terceirização da editoração 

● Lista atualizada de Periódicos no Portal Ciências do Mar Brasil 

● Bolsa Editor 

● Valorização do serviço dos revisores pela Capes e CNPq 

● Estratégia para inclusão no SEER e obtenção de DOI 

● Portal Periódicos em Ciências do Mar 

● Cálculo de um Índice de Impacto para os Periódicos 

● Apoio diferenciado de acordo com as necessidades dos Periódicos 

● Campanha: Publique no Brasil! 

 


