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O Public Knowledge Project em parceria com a Freie Universität 
Berlin, a III Conferência Internacional PKP Scholarly Publishing, que foi 
realizada de 26-28 setembro de 2011, em Berlim, Alemanha. O Public 
Knowledge Project é dedicado a melhorar a qualidade acadêmica e pública da 
pesquisa. 

O evento reuniu editores, docentes, bibliotecários, entre outros, que 
estão dedicados a explorar como as novas tecnologias podem ser usadas para 
melhorar o valor da pesquisa acadêmica,  no uso da infra-estrutura on-line. E 
ainda, que estratégias de gestão da informação e do conhecimento poderão 
ser empregadas para melhorar a qualidade acadêmica, a acessibilidade pública 
e a visibilidade das pesquisas. 

A Universidade Federal de Santa Catarina, atráves da Biblioteca 
Universitária e seu Portal de Periódicos, apresentou 2 trabalhos no Congresso, 
sendo:  
1) Guidelines for assigning the DOI to scientific publications of the 
Journals Portal at UFSC 
http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/pkp2011/pkp2011/paper/view/264 

2) Guidelines of The Journals Portal  at UFSC 
http://pkp.sfu.ca/ocs/pkp/index.php/pkp2011/pkp2011/paper/view/262 

Uma avaliação geral, no Brasil, estamos à frente em várias questões, 
com o OJS/SEER. O que ainda se discute (bibliotecários principalmente) na 
Alemanha, Holanda, França, Austrália, África do Sul e tantos outros, aqui já é 
prática.Esta conclusão é validada quando se percebeu que muitas das 
questões levantadas no Congresso, pelos participantes, principalmente 
europeus, nós aqui já respondemos e fazemos na prática. Por exemplo: 

- Como automatizar todas as questões sobre as publicações periódicas? 

- Discussão sobre o uso do software OJS: usar ou não software livre? Empurar 
estes processos aos editores e autores? Quem financia as capacitações para 
usar o PKP? Como dar prosseguimento num projeto? 

Ficou evidente para muitos que precisarão de uma equipe 
intercidisciplinar, programadores, etc para o projeto andar, e muitos não tem 
isso. Por isso preferem usar um software pago, onde recebem as formações.  

Não há na Alemanha, por exemplo, projetos integrados, comunidades de 
uso, de portais de periódicos, como no Brasil.  



Obviamente, as realidades destes países também são outras. Mas, o 
que falta a nós brasileiros, é também escrever e publicar as nossas melhores 
práticas. A grande interoperabilidade no mundo é a língua. Digo isso, pois 
haviam no congresso, em alguns momentos, apresentações de projetos de 
projetos. Aqui estes não são projetos, são realidade. Por isso, na plenária final, 
quando Gustavo Fischman trouxe os dados de que 2.245 journais jornais Open 
Access da América Latina, 1.615 são brasileiros, muitos se expantaram. Com 
sorriso verde e amarelo, disse o evento inteiro, e digo agora: Isso é Brasil!! 

 

 


