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CICLO DO TRABALHO PPEC – 2020/2021
Ambiente
digital

Padronização

Qualidade

Parcerias

Atendimentos
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AMBIENTE DIGITAL
Neste período de pandemia,
ficamos mais focados nas
nossas publicações, e por
consequência disso,
trabalhamos mais, e tudo de
forma remota. Vimos que o
mundo virtual,
eletrônico, digital já faz parte
das nossas atividades, e nos
aproximamos com mais afinco
dos nossos periódicos.
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PARCERIAS
Para que o Portal possa
seguir seu curso,
integração e
acompanhar o seu
desenvolvimento,
precisamos ser
parceiros. Sem essa
parceria, não
conseguiríamos
desenvolver todo o
trabalho até aqui...
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ATENDIMENTOS
Alcançamos
mais
proximidade com nossos
editores, e realizamos
diversos atendimentos,
chegando a determinado
momento, de que não
iríamos dar conta dos
atendimentos, mas conseguimos, e mantivemos
um ritmo para atender a
todos de forma sob
demanda.
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QUALIDADE
Essa palavra é o que
define o que todos nós
buscamos atingir para
nossos periódicos.

Qualidade é um item
essencial
para
a
sobrevivência
do
periódico, sem esse
item
ele
não
é
procurado.
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PADRONIZAÇÃO
Outra palavra essencial para a
realização dos nossos serviços.
A prática da Padronização deve
ser
constante,
buscando
alcançar resultados excelentes
para quem pratica, e para quem
busca uniformizar, customizar e
racionalizar esforços.
Com isso, nosso Portal está
sendo como um exemplo para
outros portais em termos de
padronização. Estamos sendo
um modelo padrão para se
construir um bom portal com
inspirações nas boas práticas
que realizamos.
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PANORAMA
ESTATÍSTICO
• Nunca fomos tão acessados quanto antes
da pandemia. Nossas estatísticas de acesso
e downloads de 2020 foram surpreendentes,
e em 2021 continua a mesma coisa.
• O mundo dos periódicos eletrônicos do
nosso Portal pôde acompanhar sua
evolução estatística desde sua criação em
2014, e inauguração em 2015. Os dados
apresentados mostram a nossa evolução.
• Visibilidade é o que buscamos para nosso
Portal e nossos Periódicos.
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METABASE – 16/08/2021
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FAIXA ETÁRIA
DOS USUÁRIOS
• O público que está
usando o Portal
está com a faixa
etária entre 25 a 34
anos, seguidos pela
faixa etária de 18 a
24 anos.
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PAUTA / ORIENTAÇÕES
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■
■

1. Revisão de metadados [obrigatório]
2. Padronização da instituição [apenas o extenso]
3. Localidade do autor [inserir na biografia]
4. Artigos definidos/indefinidos [manter junto ao título]
5. Ativação do ORCID para realizar a submissão [validação]
6. ORCID – Problema resolvido [não excluir da caixa]
7. Área de Notícia [capa inicial apenas destaque na Introdução]
8. Problemas com o Lattes [autores / DOI]
9. Título com caracteres especiais [não alterar / atrelado ao DOI]
10. Configuração dos periódicos [sob responsabilidade do Portal]
11. Validação do DOI para artigos de Publicação Contínua
12. Cota do DOI [manutenção]
13. Sobre as Referências <usa enter> [não deixar caixa vazia]
14. Editorial e Apresentação [incluir referências dos trabalhos da edição]
15. Não utilizar o traço na caixa de referência para o autor [Cited by Crossref]
16. Avaliador cadastrado em outra publicação do Portal [o que fazer?]
17. Conclusão do processo editorial [não pular etapas]
18. Sobre as indexações [exemplo: DOAJ e outros]
19. Regimento do Portal de Periódicos aprovado em outubro/2021
20. Regimento dos periódicos [providências urgentes]
21. Assinatura do termo de adesão do Portal assinado
22. Uso do Crossmark [inclusão da Política de Retratação Crossmark nos periódicos]
23. OS Ticket [comunicação]
24. LGPD – OJS
25. Treinamento Turnitin – Originalidade [15/09 às 09h30] – via Meet
Outros informes...
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1. Revisão de metadados [obrigatório]

■ Item obrigatório para validação do DOI.
■ A publicação que não realizar a revisão, seguindo o
padrão utilizado no Portal, não terá os DOI´s validados
até que se faça a revisão.
■ Toda essa revisão impactará na recuperação do artigo
e da maneira que está informado nos sistemas de
informação.

■ Facilidade de agregamento ao Cited by Crossref.
■ Facilidade de recuperação dos registros validados para
o Crossmark.
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2. Padronização da instituição
[apenas o extenso]
■ No campo dos Metadados de Contribuidores (Autores),
colocar a instituição por extenso.
■ Não incluir a sigla.
■ Incluir apenas a instituição, sem os acompanhamentos
(instituto, departamento, etc.).
■ Manter o nome da instituição por extenso por padronização.
■ Justificativa: Se cada vez for incluir o nome da instituição de
forma diferentes, teremos na recuperação várias entradas, e
isso não é bom para as métricas do periódico.
■ Nos indexadores, devido a forma do autor/editor não
padronizar, possuem várias formas de entradas, e isso
dificulta a padronização.
■ Importante padronizar para os dados para o Crossref e
Crossmark.
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3. Localidade do autor [inserir na
biografia]
■ No campo de Metadados de Contribuidores (Autores), a
biografia seria de forma simples, apenas última formação
acadêmica e última função profissional, pode agregar em
seguida a sua cidade, estado e país.
■ Exemplo:
– Doutor em Educação pela Universidade Estadual de
Campinas. Professor título do Departamento de
História da Educação da Universidade Estadual
Paulista. (Marília, SP – Brasil).
Última
formação
acadêmica

Localidade
(Cidade,
Estado e País)

Última função
acadêmica /
adm.
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4. Artigos definidos/indefinidos
[manter junto ao título]
■ Agregar a partir de agora, os artigos
definidos e indefinidos junto com o
título.
■ Por conta do Crossmark, esses artigos
definidos e indefinidos não estão
subindo no formulário de depósito.
■ Talvez seja um problema no OJS.
■ Iremos revisar o Manual de Metadados
que orienta os autores a submeter
trabalhos.
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5. Ativação do ORCID para
realizar a submissão [validação]
■ O uso da habilitação do ORCID no periódico é importante
para que ele seja ativado nos sistemas (OJS e ORCID).
■ Tornar como obrigatório para que o autor no ato da
submissão faça o acesso pelo ORCID.
■ Quem não habilita o plugin do ORCID no periódico, o
registro do ORCID ID incluído nos metadados não está
sendo ativado.
■ Caso todos concordem, iremos revisar o Manual de
Cadastro informando o procedimento de submissão e
registro.
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6. ORCID – Problema resolvido
[não excluir da caixa]
■ O problema que está tendo com o ORCID e o
OJS (conflito), foi resolvido não precisa excluir o
registro do ORCID dos metadados, podem ser
mantidos quando forem encaminhados os
registros para validação do DOI.
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7. Área de Notícia [capa inicial
apenas destaque na Introdução]
■

Na área de Notícia, que vocês podem fazer diretamente ou
solicitar a ajuda do Portal por OS para inclusão de editais, etc.,
tomar cuidado para não colocar toda mensagem na entrada
do periódico.

■

Usar a Introdução para o começo da Notícia, e no Corpo incluir
todo texto com as datas, etc.

■

Incluir a data de expiração da Notícia.

■

Se quiser a notícia pode ser disparada para os leitores do
periódico, habilitando apenas a caixa e aguardar o envio.

■

Algumas mensagens estão sendo encaminhadas e saem em
branco para o leitor, isso deve ser algum problema técnico no
OJS.
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8. Problemas com o Lattes
[autores / DOI]
■ É importante informa na primeira página do artigo a ser
publicado (no momento da editoração), o número do DOI
correto.

■ Não incluir a URL completa.
■ Incluir apenas o prefixo e sufixo, sem o https://doi.org
■ Quando aparecer a mensagem: “DOI not found”,
juntamente da tela do DOI Foundation, isso quer dizer que
o DOI não foi validado.
■ Enquanto não for enviada a solicitação por OS para
validação, não teremos como saber se o periódico
publicou a edição, e solicitou a validação.
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Evitar incluir autor dessa forma!
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9. Título com caracteres especiais
[não alterar / atrelado ao DOI]
■

Solicitamos não mexer nas configurações do periódico.

■

Havendo problemas, sempre comunicar por OS ao Portal sobre o
erro.

■

Periódicos com caracteres especiais, não puderem ser registrados
no DOI no momento do cadastro para o DOI.

■

Os caracteres forma supridos e trocados por outro próximo.

■

Exemplos:

■

–

ü -------- u

–

& ------- e

Isto quer dizer, se forem alterados ficarão configurados com erro
no DOI, por isso não podem ser alterados.
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10. Configuração dos periódicos
[sob responsabilidade do Portal]
■ Novamente enfatizamos, todo o processo de configuração
do periódico é de responsabilidade do Portal.

■ O processo editorial já é de responsabilidade do editor.
■ Havendo a necessidade de se alterar algum item,
solicitamos nos encaminhar OS.
■ Se alterarem por conta, não saberemos o que foi alterado e
se ocorrer algum problema técnico, não teremos como
ajudar no suporte.
■ Portanto, qualquer modificação, troca de nomes do Corpo
editorial, texto das diretrizes, etc., solicitar ao portal, pois já
sabemos da configuração e formatação. Isso reflete na
aparência e layout do periódico para o público.
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11. Validação do DOI para
artigos de Publicação Contínua
■ Para os periódicos que aderiram à modalidade de
Publicação Contínua (PC), enviar o pedido de validação, na
medida em que forem aprovando e publicando seus
artigos.
■ Não esperar concluir a edição.
■ Isso facilitará nossa revisão e validação do DOI, bem como
atender rapidamente.

■ Não se justifica solicitar a validação do DOI ao final da
conclusão da edição, tendo em vista que a publicação
adotou esse tipo de modalidade. Só é aplicável esse tipo
de procedimento para as publicações que não adotam a
PC.
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12. Cota do DOI [manutenção]
■ A cota do DOI ainda será mantida a mesma, quando do
ingresso dos periódicos no Portal.

■ Os recursos que o SBU possui está restrito, e deverá continuar
assim, até termos uma definição de aumento de recursos.
■ Os editores que excederam a cota, deverão repassar recursos
para o financeiro da BC, para aquisição dos DOI´s
excedentes.
■ Interessante verificarem a quantidade atribuída a cada
periódico desde 2016, e usar essa cota (média dos 3 últimos
fascículos de 2015-2016)
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13. Sobre as Referências <usa
enter> [não deixar caixa vazia]
■ Na caixa de referências dos Metadados, deve-se dar um
espaçamento entre elas. O uso de um “ENTER” para
separá-las.

■ Não deixar a caixa das REFERÊNCIAS vazia.
■ Na apresentação da Seção DOSSIÊ, usar as referências
dos trabalhos publicados.
■ Se a apresentação do DOSSIÊ possuir referências, ignorar
o processo acima.
■ Se não possuir referências no artigo, mas NOTAS DE
RODAPÉ, inclua as notas formatando essas com a
formatação da referência utilizada (ABNT, Vancouver, APA,
etc.) e inclua na caixa REFERÊNCIAS.
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Repetir autoria nas REFERÊNCIAS
PDF

Caixa de Referências no OJS
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14. Editorial e Apresentação [incluir
referências dos trabalhos da edição]
■ Para os editoriais e apresentação usar as
referências publicadas naquela edição.

■ Tutorial disponível no Boletim Técnico do
Portal.

https://econtents.bc.unicamp.br/boletin
s/index.php/ppec/article/view/9418
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15. Não utilizar o traço na caixa de
referência para o autor [Cited by Crossref]
■ Um item importante a ressaltar é que não deixem na
caixa de referências a inclusão do traço, ao invés do
SOBRENOME, Nome do AUTOR.
■ Todos indexadores que fazem coleta de
informações/metadados, não vão entender que o traço
(------.) é o Sobrenome e Nome do autor.

■ Por esta razão, solicitamos repetir na caixa de
Referências, o Sobrenome e Nome do autor.
■ Essas informações serão validadas nos novos produtos
da Crossref que passamos a utilizar, o “Cited by”, e por
esta razão, solicitamos revisarem esses dados nas
referências.
■ Poderão manter no PDF, mas ajustar no OJS.
28

16. Avaliador cadastrado em outra
publicação do Portal [o que fazer?]
■ O Portal funciona dentro de um único sistema, como um
grande banco de dados.
■ Cada periódico é classificado e registrado
independentemente.
■ Cada periódico possui seu cadastro de usuários.
■ Sendo assim, periódicos semelhantes nas temáticas
(Educação, Linguística, etc.) ao cadastrarem um novo usuário,
e se ele estiver cadastrado em outro periódico, não vão
conseguir realizar o cadastro.
■ Então deverá enviar por OS, os dados deste usuário (nome
completo, e-mail, instituição, breve biografia, ORCID e Lattes)
para realizarmos o cadastro.
■ Somente o ADM tem permissão para andar de um cadastro
para o outro.
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17. Conclusão do processo
editorial [não pular etapas]
■ Para que façamos a validação do DOI, o processo editorial do
artigo deve estar totalmente concluído, finalizado na
EDITORAÇÃO.

S

■ Não deixar parado na EDIÇÃO DE TEXTO, e publicar o artigo,
isso vai interferir na validação do DOI.

A

E

E

■ As quatro etapas se dão no processo de:
1. Submissão
2. Avaliação
3. Edição de Texto
4. Editoração [Publicação]
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Fluxo Editorial
1

2

3

4

Registros antigos - Migração
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Cumprir os estágios do fluxo de submissão
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18. Sobre as indexações [exemplo:
DOAJ e outros]
■ Estamos tentando realizar as indexações, e ao mesmo
tempo auxiliando alguns editores em como fazer este
processo.

■ O DOAJ que está vinculado ao OJS, fica por nossa
responsabilidade, pois fazemos por meio do envio do XML.
■ Ocorreram problemas com o DOAJ, na receptividade dos
dados em relação ao ORCID e ao cadastro vinculado ao
ISSN.
■ Começando a rever isso, conseguimos por meio da API do
DOAJ, deixar fixo no sistema OJS para recepcionar os artigos
a serem indexados de forma automática.
■ Já realizamos um levantamento do panorama dos
periódicos indexados, e verificamos quais os periódicos que
faltam ser indexados no DOAJ.
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19. Regimento do Portal de Periódicos
aprovado em outubro/2021
■ O Portal já possui um Regimento, deliberado pela
PRP/CGU da Universidade. Portanto, ele está
regimentado. [link]
■ Possui um Conselho Gestor que demandará de
assuntos sobre credenciamento,
descredenciamento, etc. [link]
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20. Regimento dos periódicos
[providências urgentes]
■ Como dito no final de 2018 e início de 2019, todos os
periódicos devem possuir Regimento.
■ A partir de 2021, começamos a cobrar efetivamente
providências junto aos editores, para que os periódicos
que não possuem Regimento Interno validado por sua
unidade, apresentem o documento junto ao Portal.
■ Temos 40% dos periódicos que não possuem Regimento
no site do Portal.
■ Os periódicos terão o prazo até 15 de janeiro de 2022
para o envio do seu regimento aprovado pela sua
unidade.
■ Possuímos o modelo de regimento, basta o editor
solicitar por OS que será enviado.
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21. Assinatura do termo de
adesão do Portal assinado
■ Enviamos em 2019 o Termo de Adesão (TA) ao
Portal revisado aos editores, e não obtivemos a
devolução deste documento.
■ Alguns editores chegaram a retornar, mas nem
todos.
■ Iremos novamente encaminhar o TA, e daremos um
novo prazo para nos devolver.
■ Será encaminhado via e-mail e comunicaremos o
novo prazo.

36

22. Uso do Crossmark [inclusão da
Política de Retratação Crossmark nos
periódicos]
■ Em 2020, tivemos o treinamento para uso do Crossmark,
um serviço da Crossref oferecido ao Portal, realizado pela
ABEC.
■ O Crossmark oficializa a Política de Retratação do
Periódico, quando houver mudanças contundentes no
artigo, ou reparo sobre plágio, etc. Isso evita problemas
futuros com o periódico quando se usa o selo Crossmark
na comunidade científica.
■ Temos hoje no Portal em torno de 19 mil registros, assim
realizaremos aos poucos, a inclusão do selo Crossmark e
linkagem no PDF de cada periódico.
■ Já consta hoje no site o plugin do Crossmark, mas não está
habilitado o botão.
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Crossmark
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23. LGPD – OJS
■ Agora é oficial, a lei já esta em vigor, e
aplicando multas.

■ Teremos que colocar em nossos sistemas um
termo de consentimento para os usuários sobre
o uso dos dados. Estão fechando um modelo
básico, mas cada um terá que adaptar
conforme a utilização do sistema.
■ Já possuímos o modelos para periódicos no
sistema OJS. Estaremos incluindo nos
periódicos do portal.
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24. OS Ticket [comunicação]
https://fdsppec.sbu.unicamp.br/
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Como enviar na os para facilitar a validação
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25. Treinamento sobre o
Turnitin – Originalidade
Data: 15/09
Horário: 09h30
Local: Via Google Meet
Instrutores: Mariana Pedroso e Gildenir C. Santos
Inscrições: Formulário a ser encaminhado por e-mail

Originalidade
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OUTROS
INFORMES
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Colaboração para manutenção
do Blog do Portal

https://periodicos.sbu.unicamp.br/blog/
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Espaço para depósito de documentos

Documentos, Relatórios,
Textos complementares
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Boas práticas para periódicos científicos
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SUA PARTICIPAÇÃO! OBRIGADO!
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