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Ata da 1ª Reunião do Comitê Gestor do PPEC 

15/06/2021 – 10h – Google Meet 

 

Ata da 1ª Reunião do Comitê Gestor do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp (PPEC), 

remota, realizada no dia quinze de junho de dois mil e vinte e um, às 10 horas. A reunião foi presidida por 

Oscar Eliel, Presidente do Comitê e Diretor Adjunto do Sistema de Bibliotecas da Unicamp (SBU). Estiveram 

presentes os seguintes membros titulares: Elenice Valentim Carmona (Biomédicas - FENF), Marcos 

Benevenuto Jardim (Exatas - IMECC), Gildenir Carolino Santos (Responsável Técnico - PPEC) e Oscar Eliel 

(Diretor Adjunto do SBU). Estiveram presentes os seguintes membros suplentes: Carla Beatriz Grespan Bottoli 

(Exatas - IQ), Cínthia Pereira Machado Tabchoury (Biomédicas - FOP) e Renato de Castro Garcia (Humanas e 

Artísticas - IE). Ausência justificada: Luiz Carlos Marcos Vieira Junior (Tecnológicas - FEC). Iniciando a reunião, 

Oscar deu boas-vindas aos presentes. Na sequência, informou a saída da Profa. Rachel Meneguello (IFCH), 

titular da área de Humanas e Artísticas, que assumiu a Pró-Reitoria de Pós Graduação (PRPG) e, por isso, 

declinou do Comitê Gestor do PPEC. Informou, também, a saída do Prof. Luiz Henrique Antunes Rodrigues 

(FEAGRI), titular da área de Tecnológicas, que está em processo de aposentadoria e, por isso, preferiu não 

participar do Comitê Gestor do PPEC. Oscar comentou que a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) indicará docentes 

para substituí-los e, na ocasião, sugeriu que os suplentes se tornassem titulares e que entrassem novos 

suplentes. Continuando, apresentou o colaborador Gildenir Carolino Santos, bibliotecário e responsável 

técnico pelo PPEC. Na sequência, solicitou a ele que fizesse uma apresentação do PPEC. Gildenir iniciou a 

apresentação do PPEC, falando sobre a definição e funções dos Portais de Periódicos. Na sequência definiu 

“periódico científico da Unicamp” como sendo aquele instalado, tanto fisicamente, quanto operacionalmente, 

em um dos campi da Universidade, sob a coordenação de docente, pesquisador ou funcionário com formação 

de doutorado, editado e vinculado às Unidades ou Órgãos da Unicamp. Havendo, ainda, o pré-requisito de que 

seja reconhecido pela instância maior de deliberações de cada Unidade ou Órgão, como por exemplo pela 

Congregação de cada Unidade e pelo Conselho Científico dos Centros e Núcleos. Continuando, Gildenir 

ressaltou que a finalidade do PPEC é “reunir todos os periódicos editados e produzidos no âmbito da Unicamp, 
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com o objetivo de apoiar a qualificação e a visibilidade às publicações acadêmicas, garantindo o livre acesso a 

toda comunidade científica”, conforme artigo 1º da DELIBERAÇÃO CCP-005/2020, de 29/07/2020. Na 

sequência, apresentou um breve histórico do PPEC e a sua equipe de trabalho. Gildenir comentou que, 

atualmente, há 32 títulos no PPEC. Apresentou alguns indicadores como periódicos por área do conhecimento, 

crescimento das publicações de 2015 até 2020, títulos mais acessados, perfil dos usuários e países que acessam 

o Portal. Gildenir apresentou os vários serviços oferecidos pelo PPEC, destacando que os mais usados 

são validação de DOI, revisão de metadados, indexação, suporte do processo editorial e treinamentos. Gildenir 

comentou, ainda, como o PPEC funciona. Prosseguindo a apresentação, Gildenir expôs sobre a plataforma E-

content, que abriga o PPEC, o InPEC (Portal da Incubadora de Periódicos), o Portal de Boletins Técnicos, 

Informativos e Divulgação e, também, o Portal de Livros de Acesso Aberto - ebooks - (PLAA). Finalizando a sua 

apresentação, Gildenir expôs sobre a DELIBERAÇÃO CCP-005/2020, de 29/07/2020, que aprovou o Regimento 

do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC) da Universidade Estadual de Campinas, dando destaque 

aos artigos 4º e 7º que versam, respectivamente, sobre a finalidade, competências e atribuições do Comitê 

Gestor do PPEC (CG-PPEC). Oscar agradeceu Gildenir pela apresentação. Prosseguindo, comentou que, como 

o CG-PPEC tem por finalidade analisar a manutenção dos periódicos no Portal e credenciar novos periódicos, 

as suas reuniões deverão ser periódicas e a intenção é realizá-las a cada dois meses. Prof. Marcos Benevenuto 

(Exatas - IMECC) agradeceu pela apresentação, comentou que gostou muito do PPEC e que ficou surpreso pela 

quantidade de produtos oferecidos, destacando o DOI. Sugeriu que fosse realizada uma divulgação nas 

reuniões das Unidades, para que todos possam ter conhecimento da existência do Portal. Gildenir concordou 

com o Prof. Marcos e explicou que as Bibliotecas das Unidades (setoriais) ficaram encarregadas de divulgar 

esses serviços, mas nada impede que o PPEC e SBU façam apresentações quando solicitadas. Prof. Marcos 

comentou também sobre a possibilidade de inclusão de livros didáticos, publicados por docentes e 

pesquisadores da Unicamp, na plataforma E-contents.  Gildenir comentou que os livros didáticos podem ser 

inseridos no Portal de Livros de Acesso Abertos (PLAA), desde que atendam a alguns requisitos como ter ficha 

catalográfica, ISBN, ser de domínio público e ter aprovação por comitê gestor que respalde a publicação, como 

por exemplo, nos casos de livros de matemática, aprovação pela Sociedade Brasileira de Matemática. Gildenir 
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comentou sobre um problema ocorrido com um e-book, devido a ausência de editoração, esclarecendo que o 

PPEC e o PLAA são hospedeiros, não são editoras. Prof. Marcos comentou sobre a possibilidade de parceria 

com a Editora da Unicamp. Gildenir expôs que acredita que a Editora da Unicamp disponibilizará os livros 

didáticos de acesso aberto em seu próprio site, mas que a parceria é uma boa ideia, podendo adicionar réplicas 

do conteúdo da Editora no PLAA. Prosseguindo, Prof. Renato (Humanas e artísticas - IE) se apresentou e 

comentou que é o diretor associado de uma revista inserida no PPEC, a Revista Brasileira de Inovação. Expôs 

que tem bastante apreço pelo trabalho do PPEC e do SBU e acompanhou a criação do Comitê Gestor na PRP.  O 

Prof. Renato comentou sobre a sua preocupação com a situação dos periódicos na Unicamp e no Brasil, devido 

ao contexto de precariedade de recursos e de demanda crescente por indexação e credenciamento nas bases 

nacionais e internacionais. Demanda esta, que exige mais recursos, não somente financeiros, mas também 

humanos. Explicou que o editor cuida do periódico e também de todas as demais atividades inerentes à vida 

acadêmica, ficando complicado assumir todas as tarefas que envolvem a publicação do periódico, como 

preparação de documentos, submissão, acompanhamento de submissão, resposta, correção, entre outras. 

Comentou que pôde perceber que a equipe do PPEC é enxuta, mas sugeriu, para o futuro, a possibilidade de 

incorporar um serviço de assessoria para submissão em outras bases de indexação, porque o processo de 

publicação do PPEC é semelhante ao das outras bases. Entende que no momento a equipe é pequena, mas 

que seria um serviço de grande valor. Continuando, o Prof. Renato expôs a sua preocupação quanto ao 

processo de credenciamento de periódicos no PPEC. Indagou se o CG-PPEC poderá solicitar pareceres externos, 

se haverá procedimento e até mesmo um manual. Gildenir comentou que, realmente, o PPEC não consegue 

cuidar diretamente das indexações de publicações nas bases de dados externas à Unicamp e, devido ao 

tamanho da equipe, consegue apenas auxiliar no sentido de orientar os editores. Contudo, ressaltou que é um 

sonho futuro, que se trata de uma demanda real e que requer recursos e investimentos, especialmente no que 

se refere a profissionais qualificados. Esclarecendo as dúvidas, no que tange ao credenciamento dos periódicos 

para o PPEC, Gildenir comentou que há um manual, contendo os procedimentos e os critérios a serem 

atendidos para que os periódicos possam ser inseridos no PPEC. O manual será disponibilizado, em breve, aos 

membros do Comitê e também no portal. Oscar comentou que a ideia é que o CG-PPEC possa inclusive propor 
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regulamentação,  minuciar os critérios para o credenciamento, a fim de definir um passo a passo claro e 

detalhado para indexação de cada base. Profa. Elenice (Biomédicas - FENF) se apresentou e agradeceu pelo 

convite. Continuando, elogiou o trabalho do PPEC e do SBU e, também,  ressaltou a importância de uma maior 

divulgação na Universidade. Comentou que tem as mesmas preocupações apresentadas pelo Prof. Marcos e 

pelo Prof. Renato. Profa. Cinthia (Biomédicas - FOP) se apresentou e também agradeceu pelo convite. 

Parabenizou ao SBU e ao Gildenir pelo PPEC, pela contribuição não só para a Unicamp, mas para toda a 

comunidade.  Sugeriu que fosse feita uma maior divulgação, uma propaganda do portal, pois é essencial que 

a comunidade acadêmica tenha conhecimento do PPEC. Gildenir comentou que fez um infográfico e que vai 

disponibilizar para os membros do Comitê. Oscar comentou que essa questão de divulgação, não somente do 

PPEC, mas também dos demais produtos e serviços do SBU, foram discutidas com a Profa. Maria Luiza Moretti, 

Coordenadora Geral da Unicamp, que compreendeu a necessidade de ampliação da divulgação e incentivou 

apresentações nas Congregações das Unidades. Profa. Carla (Exatas - IQ) agradeceu pelo convite e comentou 

que conhece o trabalho do SBU, uma vez que é suplente do IQ junto ao Órgão Colegiado do SBU. Ressaltou 

que é importante a divulgação em reuniões, pois a divulgação por e-mail nem sempre alcança a amplitude 

necessária. Sugeriu, ainda, que o SBU pensasse na possibilidade de eventos, como um seminário. Gildenir 

concordou com as sugestões e comentou que a Unicamp cresceu nos rankings internacionais de Universidades, 

o que se deve à produção científica e intelectual e, em partes, à disponibilização dessa produção através dos 

repositórios e do PPEC. Então, o PPEC e o SBU tem muito a contribuir para a Unicamp. Oscar e Gildenir 

agradeceram aos membros, por terem aceitado o convite e por participarem da reunião. Oscar ressaltou que 

o Comitê poderá colaborar muito com o crescimento e evolução do PPEC, que o intuito é ampliar os serviços 

oferecidos pelo SBU, em alinhamento com as necessidades da Universidade. Sem mais a tratar, a reunião foi 

encerrada às 11 horas e 19 minutos. 


