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COMITÊ CIENTÍFICO



HISTÓRICO



O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP foi 
desenvolvido nos anos de 1984 e 1985 pela Coordenadoria de Administração 
Geral - CODAGE. Em 1986 foi regulamentado pela Portaria GR-1935, de 
10.11.86, e passou a ser gerenciado por uma Comissão de Credenciamento 
designada pelo Magnífico Reitor - Portaria nº 464, de 18.03.86.

Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP 



A partir do diagnóstico , foi elaborado o documento "Programa de Apoio às 
Publicações Científicas Periódicas da USP", com o objetivo de definir uma 
política editorial e a proposição de critérios para o credenciamento dos 
periódicos científicos. 

Em 2006 o regimento da Comissão de Credenciamento foi alterado pela 
Portaria GR Nº 3726, visando ajustar as novas demandas ao contexto de 
internacionalização e às exigências de modernização dos veículos de 
divulgação científica da USP.

Entre os anos de 2011 e 2013 o regimento do Programa foi revisto encontra-se 
em análise pelo Magnífico Reitor.

Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP 



Dimensões da avaliação do periódicos credenciados

• Gestão Editorial
• Conteúdo
• Autoria
• Normalização
• Pontualidade
• Indexação em bases de dados nacionais e internacionais
• Divulgação

Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP 



2010
NOVA CONCEPÇÃO



Levantamento de informações  sobre os periódicos da USP a partir do CBISSN



Situações identificadas (2010/2011)

•Portal de Revistas da USP 
•endereços diferentes com conteúdos parciais do conjunto das 62 publicações 
credenciadas;

•políticas distintas de atualização;

•Baixa interoperabilidade com outros sistemas de gestão da produção científica, tais 
como repositórios digitais e temáticos;

•Solução proprietária com pequena  comunidade de usuários;

•Dispersão das revistas da USP em vários sites, sem adoção de padrões e protocolos 
internacionais, impactando de forma negativa a visibilidade das publicações;



•Baixa adesão por parte dos editores e equipes editoriais a sistemas de gestão 
editorial em ambiente eletrônico;

• Iniciativas isoladas de uso do sistema Open Journal Systems, entretanto, sem 
suporte técnico para manutenção e uso adequados;

•dispersão dos conteúdos das revistas  em vários servidores, inclusive em 
instituições externas a USP; 

•1 funcionária (técnica) – responsável pela secretaria do Programa

•Regimento defasado (atualizado em 2006);

•Parecer da Consultoria Jurídica sobre oficialização e co-edição;

•Portal de Revistas da USP desatualizado (lançado em 2008)



Entre os anos de 2010 e 2017 as diversas Comissões de Credenciamento se 
dedicaram a atualização da regulamentação do Programa de Apoio às 
Publicações Científicas Periódicas da USP.

No dia 25 de outubro de 2017 foi publicada a Resolução 7418 que disciplina o 
Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP no Sistema 
Integrado de Bibliotecas e dá outras providências.

Disponível em: http://www.leginf.usp.br/?resolucao=resolucao-no-7418-de-25-de-outubro-de-2017



Portaria GR Nº 3726, de 18 de Dezembro de 2006

O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP destina-se a apoiar 
publicações científicas periódicas, editadas por Unidades, Órgãos de Integração e Órgãos 
Complementares da Universidade de São Paulo.

Resolução Nº 7418, de 25 de outubro de 2017

O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP, vinculado ao Sistema 
Integrado de Bibliotecas, destina-se a promover políticas institucionais e ações que 
estimulem o aperfeiçoamento, a preservação e a profissionalização das publicações 
científicas periódicas, editadas oficialmente por Unidades, Museus, Órgãos de Integração e 
Órgãos Complementares da Universidade de São Paulo para alcance de excelência científica e 
reconhecimento nacional e internacional.



Portaria GR Nº 3726, de 18 de Dezembro de 2006

O apoio consistirá na complementação das dotações orçamentárias destinadas às referidas 
publicações científicas periódicas.

Resolução Nº 7418, de 25 de outubro de 2017

O apoio às publicações científicas periódicas da USP, conforme o caso, consistirá em:
I – complementação das dotações orçamentárias destinadas às referidas publicações;
II – capacitação;
III – atribuição de identificadores digitais;
IV – preservação digital;
V – ética em publicação e plagiarismo;
VI – infraestrutura tecnológica, por meio da manutenção do Portal de Revistas da USP;
VII – outras linhas de apoio a serem definidas pelo Comitê Científico.

§ 1º – O apoio de que trata o inciso I deste artigo será objeto de editais de seleção 
publicados anualmente.
§ 2º – O apoio de que trata o inciso I deste artigo quando concedido aos periódicos 
científicos editados com responsabilidade compartilhada com instituições externas de 
ensino e pesquisa ou associações de pesquisadores, observados os critérios do Programa, 
não poderá ser superior à contrapartida do convenente.



Portaria GR Nº 3726, de 18 de Dezembro de 2006

 Comissão de Credenciamento (7 docentes, 2 bibliotecário e a chefia do DT-SIBi)

 Operacionalização do Programa pelo DT-SIBiUSP (Secretaria)

Resolução Nº 7418, de 25 de outubro de 2017

 Comitê Científico (5 docentes, 1 bibliotecário, chefia do DT-SIBi e coordenador do Comité 
Executivo);


Comitê Executivo (1 bibliotecário, 1 técnico e uma secretária)



Portaria GR Nº 3726, de 18 de Dezembro de 2006

Comissão de Credenciamento
 avaliar a política editorial da publicação;
 designar assessores para a avaliação de mérito das publicações 

científicas;
 elaborar o plano anual do Programa de Apoio às Publicações 

Científicas Periódicas da USP e encaminhá-lo à Comissão de 
Orçamento e Patrimônio, para aprovação;

 gerenciar a verba do Programa;
 julgar os relatórios técnico-financeiros enviados pelos editores 

responsáveis;
 definir o valor e a forma do subsídio em cada solicitação;
 encaminhar relatórios técnico-financeiros anuais ao Reitor.



Resolução Nº 7418, de 25 de outubro de 2017

Comitê Científico

 definir e gerir a política editorial do Programa em sintonia com a política da 
Universidade;

 definir e gerir a política do Portal de Revistas da USP;
 responder a questões apresentadas pela comunidade referente aos periódicos 

editados oficialmente pela USP;
 aprovar os projetos e relatórios técnico-financeiros apresentados pelos 

editores;
 definir as linhas de apoios a serem oferecidas pelo Programa;
 definir os critérios para participação em cada linha de apoio;
 emitir parecer técnico prévio sobre processos/contratos/convênios de 

coedição envolvendo periódicos científicos da USP, com qualquer instituição 
externa ou editora.



Resolução Nº 7418, de 25 de outubro de 2017

POLÍTICA EDITORIAL

A política editorial do Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP define-
se nos seguintes termos:

 busca da melhoria da qualidade visando à internacionalização dos periódicos científicos 
editados oficialmente na USP para aumentar a visibilidade e o impacto;

 profissionalização dos processos editoriais;
 acesso aberto sem embargo aos periódicos científicos USP, ou seja, eles deverão estar 

integralmente acessíveis ao público imediatamente após sua publicação;
 promoção de ações que favoreçam maior interação entre os diversos atores envolvidos na 

produção dos periódicos científicos, com níveis diferenciados de responsabilidade e metas 
comuns a serem cumpridas;

 proteção e preservação do patrimônio científico materializado na forma de periódicos 
editados pela USP.

Os recursos financeiros que suportarão as despesas decorrentes das linhas de apoio de que 
tratam este Programa deverão onerar dotação orçamentária própria.

Casos omissos na aplicação desta Resolução serão dirimidos pelo Comitê Científico.



SERVIÇOS E
MODALIDADES DE APOIO



EDITAL DE APOIO A PERIÓDICOS 
CIENTÍFICOS DA USP
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PRESERVAÇÃO DIGITAL



+80 revistas da USP já estão preservadas na  PKP Preservation Network



• Treinamento para uso do Open Journal Systems (4-5 por ano)
• Reuniões com equipes editoriais (média 70 por ano)
• Participação nos eventos da área de editoração;
• Reuniões anuais com todos os editores
• Eventos temáticos

• Direitos autorais e licenças de uso 
(http://www.sibi.usp.br/noticias/forum-debates-publicacao-cientifica-
direitos-autorais-licencas-revistas-cientificas/)

• Licitações e contratos de serviços para revistas da USP;
• Critérios de seleção para indexação de periódicos na Web of Science;
• Critério de seleção para indexação de periódicos na Scopus.



Digital Object Identifier - DOI
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PARCERIAS
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DIVULGAÇÃO CIENTÍFICA





Destaque na 
primeira 
página

52 matérias 
publicadas desde 
fevereiro de 2017



Seção “Ciência 
em Revista”, 
criada 
especialmente 
para publicação 
de matérias cuja 
fonte principal é 
um artigo 
publicado em 
revista científica 
da USP. 



Divulgação de artigo no da 
Revista de Medicina no 
Facebook.

Notícia elaborada a partir do 
mesmo artigo e publicada no 
Jornal da USP.

Notícia elaborada a partir do 
mesmo artigo e publicada no 
Jornal da USP.



Divulgação da matéria na 
página da USP no 
Facebook.

Divulgação da matéria na 
página do jornal o Estado de 
São Paulo no Facebook.





SimilarityCheck é um serviço fornecido pela Turnitin, empresa que 
comercializa o software iThenticate, com a CrossRef, organização 
internacional que gerencia o Sistema DOI e outros serviços.

SimilarityCheck é orientado para uso profissional por editoras de conteúdo 
acadêmico e científico. Este serviço permite identificar o índice de 
similaridade de textos submetidos para publicação em relação ao banco de 
dados formados pelos catálogo dos editores filiados à CrossRef e 
participantes deste serviço. Mais informações estão disponíveis 
em https://www.crossref.org/services/similarity-check



O serviço SimilarityCheck está disponível para as revistas credenciadas no Programa de 
Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP desde que cumpram com o seguinte:

1. Uso de e-mail institucional para a revista;

2. Política declarada de ética em publicação e “plagiarismo” que podem estar 
fundamentada em Best Practice Guidelines for Journal Editors do Committee on Publication
Ethics - COPE (http://publicationethics.org/resources/guidelines) ou outro documento de 
referência para a área da revista;

3. Uso de sistema online para gestão do fluxo editorial, especialmente para recebimento e 
avaliação dos manuscritos, por exemplo, Open Journal Systems e ScholarOne.
A Comissão de Credenciamento também apoiará revistas de que se filiarem ao Committee
on Publication Ethics - COPE (https://publicationethics.org) subsidiando as taxas 
administrativas.

SimilarityCheck

19 revistas



PORTAL DE REVISTAS
DA USP





Portal de Revistas da USP
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Portal de Revistas da USP
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https://app.dimensions.ai/discover/publication











OBRIGADO!
E-MAIL: atendimento@sibi.usp.br


