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Introdução
A Ambiente & Educação, revista do programa de pós-graduação em Educação
Ambiental da Universidade Federal do Rio Grande, foi criada no ano de 1996 com o
objetivo de ser o principal meio de debate e disseminação acerca das problemáticas
e desafios que norteiam a área da educação ambiental. Após 12 anos de publicação
no meio impresso, em janeiro de 2008 passou a fazer parte do Portal de Periódicos
da FURG. O Portal utiliza o Open Journal System -OJS, conhecido também como
Sistema Eletrônico de Editoração de Revista – SEER, traduzido e customizado pelo
Instituto Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia – IBICT. O objetivo do
uso desse sistema é ampliar o acesso ao conhecimento produzido através da
iniciativa Open Archives. Atualmente, a revista conta com 13 volumes impressos.
Desses, foram digitalizados até o momento cinco volumes e  estão disponíveis via
internet, na íntegra.

Metodologia
A metodologia usada para o desenvolvimento das atividades compõe-se de reuniões
virtuais e presenciais, para dirimir dúvidas sobre o sistema, estudo e discussões
amparadas na literatura da área, participação no Fórum do Instituto Brasileiro de
Ciência e Tecnologia - IBICT, orientação e capacitação dos editores.  O uso de
ambientes de trabalho colaborativo do Google, tais como Google Groups (lista de
discussão da equipe), Google docs (planilhas e documentos eletrônicos
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compartilhados), ferramentas de comunicação do tipo Windows Live Messenger e
videoconferência através do Skype possibilitam a interação online diária.

Resultados e Discussão
A revista conta, em sua plataforma, com cinco volumes para consulta dos usuários,
sendo que a equipe técnica responsável pelas funções do SEER está em processo
de preparação dos volumes anteriores para disponibilização na plataforma. A partir
de janeiro do corrente ano, a revista abriu para submissões de trabalho  online, ou
seja, foi descartada a forma de trabalho antiga onde os artigos eram enviados pelo
correio.  A partir desse momento  iniciou-se o processo de divulgação em listas de
discussão nas diversas áreas do conhecimento.
A mensagem enviada solicitava que os participantes das listas de discussão
ampliassem a divulgação nas suas instituições.  Acredita-se que o somatório de
usuários dessas listas ultrapassou a marca de sete mil usuários. Outra atividade
realizada foi  a procura por indexação em bancos de dados nacionais e
internacionais, visto que a Ambiente & Educação obedece a critérios qualis e ao
trabalho de editoração e gerenciamento usando o peer review.

http://www.seer.furg.br/ojs/index.php/remea/index
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http://www.usp.br/sibi/

Conclusões
O trabalho de divulgação culminou com um aumento significativo no número  de
submissões via  plataforma SEER/OJS. Em menos de um mês, 22 foram os
trabalhos submetidos, provenientes das diversas regiões do país.  Em relação ao
trabalho de indexação,  constatou-se que a revista já estava indexada, como já dito,
em virtude da sua transparência e dos critérios adotados. Estima-se  que esteja em
pelo menos 9 bancos de dados nacionais e internacionais.  Atualmente, encontra-se
em avaliação para ingresso em duas grandes e reconhecidas bases.
A indexação nas bases contribui para o crescimento de usuários, submissões e
participações de profissionais nacionais e internacionais renomados da área da
educação ambiental, o que confere mais qualidade e importância para a Ambiente &
Educação, bem como para a instituição que a possui, no caso a FURG.
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