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Introdução

Os avanços proporcionados pelo desenvolvimento das tecnologias e o movimento de acesso aberto contribuíram para o surgimento de portais de periódicos
em universidades brasileiras. Entretanto, trata-se de projetos recentes, cujas bases ainda se encontram em processo de construção (SILVEIRA; SPUDEIT,
2016). Inserido nesse contexto, o Portal de Periódicos da UFBA foi criado em 2006. Este trabalho objetiva descrever o processo de institucionalização do
Portal de Periódicos da UFBA, a partir de entrevistas realizadas com o Comitê Gestor e do mapeamento das revistas que compõem o Portal. Entende-se que
esse processo envolve a elaboração de documentos de gestão, a definição de infraestrutura técnica e tecnológica necessárias à criação, manutenção,
divulgação e preservação dos periódicos. Acredita-se que, desta forma, estaremos sistematizando dados que poderão subsidiar a elaboração de diretrizes
que nortearão as ações de gerenciamento. A seguir apresentamos a linha do tempo da institucionalização do Portal de Periódicos UFBA.

Linha do tempo

Kleber Carvalho Ferreira – SIBI/UFBA, Patricia Barroso – SIBI/UFBA, 
Susane Barros – EDUFBA

2006 2007 2010 a 2014 2015 2016 2017 2018

Criação do 
Portal

Primeiro número publicado no 
Portal – Revista PontodeAcesso

O Portal fica desassistido por não 
ter uma política de gestão, nem 

mesmo uma equipe ou supervisão 
técnica especializada

Criação de comissão para propor 
um programa de apoio à 

qualificação dos periódicos da 
UFBA e aquisição do DOI através 

da ABEC

Profissionais de outras 
instituições ministraram cursos 

de capacitação e acompanharam 
a nova atualização do OJS. Deu-
se continuidade ao processo de 

migração de revistas

1ª Reunião de Editores de 
Periódicos que motivou a 
publicação da Portaria 

125/2017, em 11 de julho de 
2017, instituindo-se um Comitê 

Gestor, a fim de propor as 
diretrizes para o Portal de 

Periódicos da UFBA

Parceria entre o Comitê Gestor e o 
Núcleo Científico para 

mapeamento das demandas das 
equipes editoriais. 

De acordo com este levantamento 
dos 55 títulos presentes hoje no 
portal, 33 estão correntes e 36 

foram classificadas pelo Qualis no 
quadriênio 2013-2016

Considerações finais

A retomada das rotinas de atualização do software, migração das
revistas, estabelecimento de convênios e oferta de novos serviços
demonstram o esforço e o interesse da equipe, mesmo que reduzida, em
apoiar os editores, de modo que seus periódicos se mantenham ativos e
representativos. Acredita-se que a formação de uma maior equipe técnica
multidisciplinar será primordial para atender às demandas dos editores.
Poderá também ampliar a oferta de serviços e agregar qualidade e
reconhecimento aos periódicos da UFBA.
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