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INTRODUÇÃO
Ao acompanhar as inovações que a tecnologia oferece, a Universidade Federal do
Rio Grande, lançou em Janeiro de 2008, seu portal de periódicos. Conta com a
participação de oito revistas da instituição, de diferentes áreas. Utiliza a plataforma
Open Journal System - OJS, que proporciona acesso livre e gratuito ao
conhecimento produzido. Hoje, esse sistema é amplamente utilizado por várias
instituições do Brasil e do exterior.
O objetivo do projeto é a passagem das rotinas de trabalho do suporte impresso
para o meio eletrônico oportunizando que as submissões deixem de utilizar métodos
antigos, onde esses eram enviados via correio e comecem a utilizar a plataforma e
assim, facilitar  o processo de editoração, pois tudo é feito dentro do sistema. O
trabalho atualmente está em orientar e ajudar os editores no processo online de
suas revistas. Algumas dessas já estão sendo indexadas em outras bases, como a
Ambiente & Educação, a Vittalle, a Juris e a Sinergia, tornando-se conhecidas
internacionalmente.

METODOLOGIA
Para o andamento desse projeto, os estagiários foram qualificados por uma
professora do curso de biblioteconomia que trouxe o uso da plataforma para a
instituição. Foram necessários encontros presenciais e virtuais, utilizando
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ferramentas de comunicação como Windows Live Messenger e Skype e o uso de
planilhas no Google docs para cadastro dos metadados dos autores. Já com os
editores, realizam-se reuniões presenciais solicitadas por eles, ou pela equipe, para
trocas de informações e esclarecimento de dúvidas que aparecem do decorrer do
trabalho de editoração, além de auxílio para sua adaptação e uso do sistema.
Também são realizadas pesquisas às bases de dados digitais onde as revistas
podem ser indexadas, cursos para todos os envolvidos no processo, como editores e
bolsitas, acompanhamento das políticas e normas de publicação com o objetivo de
sempre melhorar a qualificação das revistas. Foi necessária também a inserção de
um acadêmico que conhecesse linguagem de programação e design para melhorar
o visual do portal, para melhorar o layout e facilitar a interação com usuário,
tornando-o mais agradável e convidativo.

Portal de Periódicos Científicos da FURG
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RESULTADOS E DISCUSSÕES
Entre os resultados desse projeto, temos:  a qualificação da equipe envolvida,

capacitação dos editores; digitalização retrospectiva visando a inserção no sistema,
de exemplares das revistas que já existiam em modo impresso. Destaca-se também
a utilização da plataforma por alguns editores que deram início ao processo de
editoração eletrônica online; reuniões para discussão de propostas que  objetivem
ampliar a visibilidade das revistas; adaptação das normas que devem ser seguidas,
como avaliação pelos pares, já que esse é um passo importante e que todas as
revistas devem respeitar, pois torna a revista mais séria e confiável.
Percebe-se que as revistas que só tinham abrangência local e no máximo regional,
passaram a ter uma visibilidade maior. Autores de várias partes do Brasil submetem
seus trabalhos, melhoram a qualificação das revistas da FURG, valorizam a troca de
informação, a acessibilidade e proporcionam maior divulgação das mesmas e da
Instituição em si. Outro ponto importante a ser lembrado é a inclusão de cinco
revistas da  FURG  no Portal de Periódicos da Capes.

http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp

Portal da CAPES

http://www.periodicos.capes.gov.br/portugues/index.jsp
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CONCLUSÕES
As revistas entraram no processo de adaptação para transferir suas rotinas para o
meio eletrônico. O uso do OJS veio contribuir para  melhor divulgação dos trabalhos
científicos que devem estar disponíveis na íntegra para a comunidade científica,
somente com as revistas online é que poderá ocorrer tal fato.
Os editores caminham para sua total capacitação.  Algumas revistas se adaptam de
acordo com o tempo disponível dos seus editores,   outras já estão ajustadas a nova
realidade
O processo de mudança é  lento. Alguns editores ainda oferecem certa resistência
em relação à tecnologia, não aceitando completamente esse processo, mas,
acredita-se que, com a observação dos resultados das revistas que já aderiram ao
sistema, essa atitude certamente mudará e teremos, daqui a algum tempo, todas as
revistas da FURG disponibilizadas online e realizando todo o processo de editoração
via web.


