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Ata da 2ª Reunião do Comitê Gestor do PPEC 

16/11/2021 – 10h – Google Meet 

 

Ata da 2ª Reunião do Comitê Gestor do Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Unicamp (PPEC), 

remota, realizada no dia dezesseis de novembro 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: Oscar Eliel (Diretor Adjunto do SBU), Gildenir Carolino Santos 

(Bibliotecário responsável - PPEC), Profa. Elenice Valentim Carmona (Biomédicas- FENF), Prof. Renato de 

Castro Garcia (Humanas e artísticas - IE), Prof.  Antonio Augusto Fasolo Quevedo [Tecnológicas - FEEC). 

Estiveram presentes os seguintes membros suplentes: Carla Beatriz Grespan Bottoli (Exatas - IQ). Ausência 

Justificada: Marcos Benevenuto Jardim (Exatas - IMECC). Convidada: Rafaela Rodrigues Gonçalves (Assistente 

técnica da BCCL/SBU).  Iniciando a reunião, Oscar deu boas-vindas aos novos membros presentes. Explicou 

que, diante da saída da Profa. Raquel Meneguello (IFCH), titular da área de Humanas e Artísticas, o Prof. Renato 

de Castro Garcia (IE), até então Suplente, assumiu como Titular da área de Humanas e Artísticas. Explicou, 

ainda, que a Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP), através da Informação CCP nº001/2021, indicou os membros 

necessários para formação completa do Comitê sendo: Profa. Suzel Ana Reyle (IA) - suplente da área de 

Humanas e Artísticas e Prof. Antonio Augusto Fasolo Quevedo (FEEC) – titular da área de tecnológicas.  

Continuando a reunião, Oscar iniciou os Informes, comentando sobre o Registro do PPEC no portal do editor 

na Web of Science (WoS), com o intuito de dar suporte à indexação das publicações qualificadas. Oscar pede 

para que Gildenir comente sobre esse informe.  Gildenir explicou que no período entre abril a setembro de 

2021, a WoS deixou de aceitar submissão de artigos para publicação, em virtude de estarem reformulando o 

site de adesão a novos periódicos. Em outubro a Web of Science voltou a aceitar submissões, momento em 

que a Unicamp (Representada pelo SBU e PPEC) fez o seu credenciamento. Gildenir explicou que, após este 

credenciamento, os periódicos integrantes do PPEC não precisarão ser submetidos individualmente pelos 

editores, pois a submissão será feita automaticamente pelo PPEC, mediante os mesmos terem atendido aos 

requisitos da WoS. Prof. Renato e a Profa. Elenice parabenizaram a iniciativa do PPEC. Em mais um Informe, 
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Oscar comentou sobre o Edital PRP/FAEPEX 10/2021, de Apoio a Periódicos Científicos Eletrônicos da 

UNICAMP. Expôs que o valor disponível no edital é de R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais), sendo que 

o valor máximo para cada proposta é de até R$ 15.000,00 (quinze mil reais).  Iniciando o Expediente, Oscar 

comentou sobre o documento “Minuta de solicitação de ISBN por meio da Biblioteca Central Cesar Lattes”, 

que tem o intuito de criar um procedimento interno para pedidos de ISBN para e-books. Oscar esclareceu que 

o ISBN é um identificador internacional de livros monográficos, necessário para incluir e-books novos no PPEC. 

Explicou que a Biblioteca Central Cesar Lattes está cadastrada na Câmara Brasileira do Livro (CBL) com o prefixo 

87175 e, por isso, todos os livros que cadastrados via BCCL, terão o selo da Unicamp. Oscar pediu para Gildenir 

apresentar o documento de Minuta. Em seguida, Gildenir apresentou a minuta, explicando detalhadamente o 

documento proposto.  Oscar comentou que essa minuta será disponibilizada aos membros do Comitê e, se 

houver sugestões, serão bem-vindas. Continuando o Expediente, Oscar pediu para Gildenir apresentar o Guia 

(Manual) de informações e orientações para credenciamento no PPEC. Assim, Gildenir apresentou o manual 

na íntegra, explicando todos os tópicos, destacando o E-CONTENTS, a regulamentação e o PPEC, o Comitê 

Gestor e competências, Critérios de Credenciamentos, Procedimentos para credenciamento, Formulário de 

Credenciamento, Formulário de análise e Termo de compromisso. Gildenir explicou que vai disponibilizar o 

manual aos membros do comitê. O Prof. Renato parabenizou o trabalho e destacou a necessidade do site do 

PPEC ser atualizado com frequência, para que essas informações sejam disponibilizadas, tanto internamente 

quanto externamente à Unicamp, pois o trabalho realizado é bastante importante. Gildenir comentou que há 

também um Boletim técnico do PPEC, e que o guia estará disponível no site do Boletim. Profa. Elenice 

comentou sobre o trabalho exposto e que se sente lisonjeada em poder contribuir com o Comitê. Prosseguindo 

o Expediente, Oscar comentou sobre a possibilidade de estabelecer uma portaria interna do SBU, para dispor 

sobre as competências e atribuições do comitê gestor do PPEC. Oscar explicou que as competências de um 

comitê, normalmente, são estabelecidas em uma portaria interna. No entanto, no caso do Comitê Gestor do 

PPEC, já existe uma deliberação da Pró-Reitoria de Pesquisa (PRP) e da Comissão Central de Pesquisa (CCP)RP 

e da CCP (Deliberação CCP-005/2020, de 29/07/2020), que dispõe sobre a responsabilidade e atribuições do 

comitê com bastante clareza. Assim, consultou aos membros sobre a ideia de não criar uma nova portaria e 
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seguir os trabalhos do comitê tendo como base as competências e atribuições da Deliberação CCP-005/2020. 

Prof. Renato disse que se sente confortável com as competências atribuídas pela Deliberação em questão. Os 

demais membros concordaram com o Prof. Renato. Na sequência, o Prof. Renato indagou sobre, na hipótese 

de “uma sequência de operações, com um longo pedido de credenciamento do PPEC”, quais seriam as 

instâncias, qual seria o fluxograma desses pedidos e em que momento ele chegaria ao comitê gestor do PPEC, 

uma vez que o comitê é responsável pela aprovação. Gildenir explicou todo o fluxo, sendo que resumidamente, 

os passos são: 1) O interessado em credenciar o periódico deve entrar em contato com o PPEC para receber 

orientações; 2) No site do PPEC, o interessado vai encontrar um link para  preenchimento dos dados do 

periódico; 3) Após preenchimento do formulário, o interessado deve enviar uma carta de apresentação 

juntamente com o periódico para o PPEC; 4) O PPEC faz uma “pré-análise” que consiste na verificação das 

informações contidas nos formulário, organização e análise toda a documentação enviada pelo interessado, 

através de um “check-list”, verificando se os requisitos (Deliberação CCP-005/2020) estão sendo cumpridos; 

5) Se os requisitos não forem cumpridos, o PPEC descreve no formulário quais são as pendências, de modo 

que o interessado consiga entender e providenciar as adequações necessárias; 6) Se os requisitos forem 

cumpridos, o PPEC encaminhará essa pré-análise para aprovação do Comitê Gestor do PPEC; 7) Sendo 

aprovada pelo Comitê Gestor do PPEC, o periódico passará a ser disponibilizado no Portal. Oscar 

complementou dizendo que estas são as etapas para credenciar um periódico, mas que a ideia é, antes de 

chegar no check-list, disponibilizar o procedimento passo-a-passo aos interessados. Prof. Renato comentou 

que gostou do fluxo explicado pelo Gildenir, contendo uma pré-análise da equipe técnica e, somente após isso, 

o encaminhamento ao Comitê Gestor para aprovação. Iniciando a Ordem do Dia, Oscar apresentou o 

planejamento anual do PPEC. Gildenir explicou o planejamento do PPEC para o ano de 2022, contendo 

aquisição de DOI; Renovação da parceria com a Rede Brasileira da Preservação Digital – Cariniana / IBICT; 

Revisão dos Periódicos que não possuem Regimento Interno; Acompanhamento e apoio para periódicos da 

Incubadora e Suporte e apoio aos editores em relação à indexação dos periódicos. Sobre a ata, Oscar pediu 

aos membros que, caso haja alguma consideração, enviem por e-mail para rafarg@unicamp.br. Caso não haja 

sugestão, será considerada aprovada. Prosseguindo, Oscar colocou o Planejamento anual do PPEC para o ano 

mailto:rafarg@unicamp.br
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de 2022 em aprovação, sendo aprovado por unanimidade. Prof. Renato registrou a sua preocupação com a 

sustentabilidade financeira das publicações de artigos em periódicos, pois mesmo tendo o apoio da Unicamp 

por meio do PPEC, ainda há alguns custos diretos de preparação dos artigos e os pesquisadores estão com 

cada vez mais dificuldades para custeá-los, como APC, Redalyc, entre outras.  Profa. Carla parabenizou o PPEC 

pelo trabalho e indagou sobre os custos. Gildenir destacou que o PPEC é um Portal de acesso aberto, sem 

custo, não cobra nada para que a revista seja credenciada.  Oscar comentou que os editores precisam de 

incentivo para publicar, inclusive financeiro, pois alguns periódicos importantes ainda não têm filosofia de 

acesso aberto e a submissão requer pagamento de taxas. O PPEC e o SBU estão trabalhando para viabilizar 

algumas ações de acesso aberto e de apoio às publicações. Sem mais a tratar, a reunião foi encerrada às 11 

horas e 15 minutos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


