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Este trabalho apresenta resultados do projeto de 
pesquisa Publicação da Revista Pesquisa Brasileiro 
em Ciência da Informação e Biblioteconomia no 
Portal de Periódicos da UFPB, em desenvolvimento 
no âmbito do Laboratório de Tecnologias 
Intelectuais – LTi do Departamento de Ciência da 
Informação da Universidade Federal da Paraíba. 

Descreve o conteúdo e as etapas de editoração da 
revista, publicada através da tecnologia SEER – 
Sistema de Editoração Eletrônica de Revistas, bem 
como a estratégia para maior aproximação com os 
usuários no campo da Ciência da Informação. 



Figura 1 – Página da PBCIB 

 

      Fonte: http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib. Acesso em março 2013. 

 Brazil (BR) 16,964 

Sao Paulo 3,251 

Rio de Janeiro 1,940 

Paraiba 1,527 

Minas Gerais 1,482 



Para o desenvolvimento deste trabalho foi 
realizada pesquisa bibliográfica que abordou 
periódicos científicos usuários do SEER que 
estivessem relacionados com as áreas de Ciência 
da Informação e Biblioteconomia.  

O primeiro passo na pesquisa em si, foi conhecer 
a tecnologia editorial da revista PBCIB, visto 
tratar-se de instrumento que seria utilizado ao 
longo da pesquisa. Em seguida, foram atualizados 
os links indexados publicados na revista. Então, 
tivemos uma melhor compreensão do 
funcionamento da tecnologia de edição.  



O periódico científico é o resultado de um trabalho coletivo e 
os principais atores envolvidos no processo de publicação 
desse canal de comunicação da ciência são os autores, os 
editores e os avaliadores. Os autores habitualmente são 
pesquisadores que relatam em artigo os resultados de suas 
respectivas pesquisas.  

As tecnologias digitais de informação e comunicação, 
especialmente a web, causaram mudanças significativas no 
cenário das publicações periódicas científicas. As principais 
são a publicação eletrônica, sistemas de armazenamento em 
longo prazo, política de gestão observando normas de 
preservação de objetos digitais, uso de padrões e protocolos 
com vista à solução de interoperabilidade entre as bibliotecas 
digitais, e o uso do software open source.  



Nesse novo cenário tecnológico, o processo de 
submissão de artigos passa a ser feito de forma 
totalmente eletrônica, através da Internet.  

Através do OAI, a editoração científica instalou-se 
no ciberespaço. De acordo com Lévy (1956, p. 51),  

        [...] o ciberespaço será o epicentro do mercado, 
o lugar da criação e da aquisição de conhecimentos, 
o principal meio da comunicação e da vida social. A 
internet representa simplesmente o estado de 
reagrupamento da sociedade que se sucede à 
cidade física.  

 



Diversos recursos específicos vêm sendo 
desenvolvido para a ciência e tecnologia, daí vários 
usuários disporem de novos meios de acesso às 
fontes especializadas. A comunidade científica, por 
sua vez, se torna mais exigente visando ter 
informações precisas e atuais. Como podemos 
observar, a internet beneficiou a disseminação, 
transferência e o armazenamento da informação, 
todavia cresce uma necessidade de se organizar o 
vasto conteúdo de recursos eletrônicos através de 
repositórios de dados confiáveis para facilitar seu 
acesso e manuseio.  

 



É nesse contexto que se insere o software livre, uma 
ferramenta sem custo. Ele usualmente é disponibilizado já 
com uma licença anexada e com o código fonte disponível, 
o que não acontece com os softwares proprietários. É 
importante lembrar que software livre não significa não-
comercial. Qualquer pessoa física ou jurídica pode utilizar 
este software em diversos tipos de sistema computacional, 
para inúmeros tipos de trabalho ou atividade, sem a 
necessidade prévia de comunicar isto ao desenvolvedor ou 
a qualquer outra entidade em especial.                                     
O código fonte é um grupo de palavras ou símbolos de 
forma ordenada, contendo linguagem de programação. Esse 
conjunto de palavras determina comandos padronizados da 
linguagem que foi escolhida para obedecer a critérios de 
execução. 



No Brasil, com surgimento do SEER foi possível a 
construção e gerenciamento de todo processo de 
editoração de publicação periódica eletrônica. 

O SEER é um software livre customizado no rasil 
pelo Instituto Brasileiro de Informação em Ciência 
e Tecnologia (Ibict).  

Além da PBCIB, outras revistas também utilizam o 
SEER. De acordo com o Portal do Ibict estavam 
cadastradas no portal SEER 1.349 revistas até o 
final de 2009, sendo oito na área de Ciência da 
Informação e quatro da área de Biblioteconomia. 



A PBCIB é um serviço de indexação de resumos 
produzido como publicação secundária (ISSN 1981-
0695), utilizando-se do software SEER desenvolvido 
para gestão de publicações eletrônicas. Conforme 
esclarece Pinheiro (2006, p.3-4),  

     [...] num periódico secundário a informação é 
representada [...], portanto, deve ser organizada e 
detalhada de tal forma a orientar o usuário até o 
documento original, na sua íntegra. Esse tipo de 
publicação, por circular em períodos regulares, é 
um periódico, ainda que secundário, tanto que [a 
PBCIB] tem periodicidade semestral”.  

 



Descrevendo a PBCIB, Freire et al. (2007, p. 87), 
esclarecem que 

“os usuários do serviço de resumos da PBCIB 
podem buscar informações no número atual 
percorrendo os títulos dos textos e revistas 
indexados, usando para isso a barra de rolagem 
na tela. A tecnologia adaptada para a revista 
permite fazer uso dos mecanismos disponíveis no 
Seer, tais como a busca por autor, título, resumo, 
termos de índice e texto completo, para busca de 
informações em todos os números da revista”.  



A PBCIB trabalha com resumos de artigos 

publicados em revistas científicas brasileiras,  

as quais devem ser relevantes para as áreas de 

Ciência da Informação e Biblioteconomia. As 

seções da revista não possuem submissões 

abertas e nem avaliação por pares, contendo 

apenas seções indexadas.  



http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/article/view/15904 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/article/view/15904


O processo de seleção dos resumos de artigos a 

serem publicados é feito através de pesquisas 

em revistas brasileiras disponíveis na internet.  

A revista é publicada semestralmente no Portal 

de Periódicos da UFPB, seu acesso é livre ao 

público em geral e possibilita o intercâmbio de 

conhecimento nas áreas de Ciência da 

Informação e Biblioteconomia.  



http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/issue/curren
t 

http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/issue/current
http://periodicos.ufpb.br/ojs/index.php/pbcib/issue/current


Tabela 1 – Número de periódicos e fascículos indexados na PBCIB 

Pesquisa Brasileira em Ciência da Informação e Biblioteconomia 

Volume (Ano) Fascículo 
Revistas indexadas 

Qtde. 
Revistas 

Qtde. Fascículos 

Vol. 1 (2006) 
1 10 21 

2 11 15 

Vol. 2 (2007) 
1 12 17 

2 17 24 

Vol. 3 (2008) 
1 13 16 

2 8 16 

Vol. 4 (2009) 
1 13 21 

2 16 22 

Vol. 5 (2010) 
1 6 10 

2 13 15 

Vol. 6 (2011) 
1 13 24 

2 24 30 

Vol. 7 (2012) 
1 11 12 

2 12 19 

Fonte: PBCIB, 2006 a 2012.  



 
Tabela 2 – Número de resumos de artigos indexados na PBCIB 

PBCIB 

 Vol. 1 Vol. 2 Vol. 3 Vol. 4 Vol. 5 Vol. 6 Vol. 7 

Nº1 67 84 89 49 36 85 67 

Nº2 82 136 121 46 52 167 69 

Fonte: PBCIB, v.1 e 2, 2006 a 2012. O v.7, n.2, 2012 ainda não foi publicado. 

Observa-se outro ritmo de desenvolvimento na 
quantidade de resumos de artigos científicos 
indexados, como mostra a Tabela 2:  



Esse ritmo pode ser explicado considerando-se 
as temáticas específicas que orientam a 
indexação dos artigos na PBCIB, uma vez que 
devem atender aos interesses do Grupo de 
Pesquisa que edita a revista.  

Para compreender o fluxo de inserção de 
metadados pelo editor junto à tecnologia SEER, 
é necessário saber quais os objetivos principais 
do processo de edição.  



Na PBCIB, o Editor Ad hoc ou ‘Usuário do 
sistema’, é o responsável pela publicação do 
número. Cabe a ele pesquisar na revista indicada 
as informações relevantes, selecionar os artigos 
da revista e submeter ,como usuário/autor, os 
metadados do artigo e seu hiperlink de acesso.  

O Editor-Gerente irá verificar se o tema é 
pertinente à PBCIB, para que assim possa 
confirmar ou não a submissão. Ele detém a 
responsabilidade de publicação e inserção do 
número da revista que publicou o artigo nos 
sumários correntes.  



Ademais dos procedimentos editoriais nessa adaptação do 
SEER para a publicação do periódico secundário PBCIB, 
considerando sua periodicidade, função de referência e a 
necessidade de aproximá-la do público-alvo, produziu-se o 
blog De olho na CI, que já está ativo e disponível em 
http://www.deolhonaci.com/. 

A equipe editorial é formada pelo Bibliotecário Raimundo 
Nonato Ribeiro, editor, Mestrando no PPGCI da UFPB, tendo 
como editores ajuntos Kelly Nascimento,  bolsista 
CNPq/PIBIC, e Cristiano  Costa, voluntário CNPq/PIVIC, ambos 
graduandos em Biblioteconomia na UFPB. 

http://www.deolhonaci.com/
http://www.deolhonaci.com/
http://www.deolhonaci.com/


No Qualis Capes de Periódicos, a PBCIB está 

classificada nas áreas de Psicologia (Qualis B4) e 

Arquitetura e Urbanismo (Qualis C).  

A revista está indexada nas bases de dados: 

Sistema regional de información en línea para 

revistas científicas de América Latina, el Caribe, 

España y Portugal (LATINDEX), Digital Collection 

Services (OAISTER) e EBSCO Publishing (categoria 

– Sistema de livros e biblioteca - Bok- och 

biblioteksväsen). 



A edição da PBCIB conta com a valiosa 
contribuição de Maurício Pereira da Costa Junior, 
graduando de Biblioteconomia pela UFPB e 
bolsista CNPq/PIBIC, e Pablo Matias Bandeira, 
graduando de Arquivologia e História pela UFPB, 
que dividem o gerenciamento técnico da 
revista.  

Essas ações de informação ocorrem no âmbito 
do Laboratório de Tecnologias Intelectuais - LTi, 
desenvolvido no Departamento de Ciência da 
Informação (DCI) da UFPB com apoio do CNPq. 

 



Tendo sido realizados várias ações de gestão, os 
resultados são:  
• publicação de novos números;  
• melhoria na qualidade dos descritores de 

assuntos;  
• disseminação da informação através das redes 

sociais;  
• classificação da revista no Qualis da Capes;  
• promoção da inovação tecnológica;  
• manutenção do formato da revista de acordo 

com as atualizações do Portal de Periódicos da 
UFPB. 



A partir da inovação tecnológica promovida pelos 

editores da PBCIB em parceria com o IBICT, quando o 

SEER foi adaptado de periódico primário para periódico 

secundário, desenvolvemos uma tecnologia que 

permitirá a outros Grupos de Pesquisa criar publicações 

secundárias que representem serviços de referência 

para suas respectivas áreas.  

Nessa perspectiva, esperamos que se torne possível a 

multiplicação de periódicos científicos secundários, 

facilitando a transmissão e a inserção de conteúdos 

relevantes para atender a demanda de informação 

disponível nos estoques em fluxo da internet.  
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