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Linhas de ação próximos 3 a 5 anos   .    

1. periódicos de referência internacional
- 15 % acima da mediana do FI no JCR

- 20 periódicos com FI > 1 

- 50 periódicos no PMC

2. infraestrutura de serviços comuns
- profissionalização e internacionalização

3. financiamento sustentável

- com regime de custeio por artigos

Fragilidades   .    Fortalezas   .

Oportunidades   .    

1. Desempenho  destacado em citações por 

artigo  entre os países emergentes e em 

desenvolvimento. 11 títulos com FI > 1

2. 1,2 milhões de downloads por dia no 

SciELO Brasil – no topo dos Top Portais 

de acesso aberto do Webometrics.

3. Apoio político e financeiro crescente das 

agências estaduais e federais.

1. Desempenho inferior aos periódicos dos 

países desenvolvidos. Idioma. Sem 

cooperação internacional. Ausência de 

periódicos de referência internacional.

2. Dispersão da produção, sem escala para 

profissionalização e internacionalização. 

3. Financiamento  anual sem sustentabilidade 

restrita à operação e metas de renovação

1. Percepção crescente de autoridades e 

pesquisadores sobre a importância dos 

periódicos brasileiros.

2. Percepção crescente dos publishers e dos 

editores brasileiros sobre a necessidade de 

profissionalização e internacionalização

3. O impacto da pesquisa brasileira depende 

também do impacto dos nossos periódicos 



Internet

Modelo clássico: instâncias fixas separadas  no espacio e tempo

Web/Internet

1 2 3 4 5 usuário

1 2 3 4 5 usuário

Modelo Web/Internet: instâncias convergem online 

com alto grau de simultaneidade

estrutura da comunicação científica

SciELO

submissão – peer-review – edição – formatação – publicação – indexação  - interoperabilidade 



1 2 3 4 5 usuário

estrutura da comunicação científica

4 5 usuário

Modelo clássico: 

Transição SciELO: 

indexação

publicação online

bibliometria

sistema/serviços

processamento online 

de manuscritos

interoperabilidade



SciELO – Periódicos

Serviços comuns

1 2 3 4 5 usuário

Modelo Web/Internet

submissão – peer-review – edição – formatação – publicação – indexação  - interoperabilidade 

HTML

PDF - papel

ePUB- Requer marcação  do texto completo

- Imagens de alta resolução

- Controle de qualidade

Tecnologia de marcação do PMC
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http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/

National Center for Biotechnology Information - National Library of Medicine (NLM) / NIH
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Custos Fixos estimados

Sistema processamento online de manuscritos 

- R$ 25,00 reais por manuscrito

- R$ 50,00 por artigo aprovado , 350 manuscritos, 50% de rejeição

Revisão do inglês por especialista com inglês nativo 

- R$500,00 a R$600,00 por artigo

Formatação XML PMC, PDF, ePUB

- R$ 150,00 a R$ 200,00 por artigo

SciELO indexação, publicação online, interoperabilidade 

- R$ 120,00 por artigo

Custos fixos processamento artigo 

- R$ 820,00 a R$ 970,00



Encaminhamentos

adoção da marcação do PMC

periódicos ciências da saúde até dez 2013

todos os periódicos até dez 2014

domínio da tecnologia pelo SciELO

domínio da tecnologia pelas empresas brasileiras

contratação de empresas e serviços estrangeiros

estabilizar estrutura de custos e fontes de custeio

ampliar visibilidade internacional

avançar na profissionalização e sustentabilidade

Obrigado !


