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Ofício Circular nº 1/2019-CGPP/DPB/CAPES 

Brasília, 09 de janeiro de 2019. 

Aos Senhores 

Integrantes do Grupo de Trabalho do Programa de Apoio à Aquisição de 
Periódicos 

   

Assunto: Solicitação de avaliação de demanda para a aquisição ou 
manutenção de conteúdos no acervo do Portal Periódicos da CAPES. 

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo 
nº 23038.000232/2019-54. 

   

Prezados(as) Senhores(as), 

   

A fim de apoiar o desenvolvimento do acervo do Portal Periódicos da Capes, e 
a pedido da Profa. Andrea Carvalho, do Grupo de Trabalho do Portal de 
Periódicos da CAPES entramos em contato para pedir seu auxílio. 

Neste momento, estamos analisando as demandas encaminhadas ao Portal de 
Periódicos de conteúdos oferecidos por editoras cujos contratos estão 
próximos a expirar. Portanto, esta é uma oportunidade para avaliarmos a 
qualidade da coleção do Portal e melhor adequá-la às necessidades da 
comunidade acadêmica brasileira. 

Neste sentido, solicitamos sua colaboração na emissão de pareceres 
criteriosos que possam subsidiar a CAPES na tomada de decisões sobre a 
aquisição, ou não, destes conteúdos. Caso não seja possível elaborar o 
parecer, por qualquer motivo, solicitamos que encaminhe este pedido a um 
especialista que possa avaliar os conteúdos. 

Na elaboração dos pareceres, solicitamos a observação dos seguintes aspectos: 

http://www.capes.gov.br/


• O parecer deve apresentar a data da emissão, assinatura, nome e 
vinculação institucional do parecerista, com a logo da instituição a qual 
o mesmo está vinculado. Por favor, não coloque a logo da CAPES no 
documento. A assinatura pode ser eletrônica. 

• É desejável que o documento descreva detalhadamente as 
características do conteúdo que deve ser adquirido ou não, além de 
especificações técnicas necessárias a sua correta definição  como: 

o Definição clara do que é necessário ou pode, como alternativa, 
ser adquirido, incluindo, no caso de periódicos e livros, o 
período que deve ser contratado ou edição desejada; 

o Critérios que o definem como um conteúdo de qualidade e 
peculiar em relação a outros conteúdos; 

o Justificativa pertinente e cabal que demonstre uma necessidade 
especial, vantajosa ou única de atendimento às necessidades da 
pós-graduação brasileira, no caso da indicação para aquisição; 

o Informar qual a consequência de ter ou não acesso ao conteúdo 
demandado. 

• Insira no parecer a informação de recomendação ou não 
recomendação da aquisição ou assinatura do conteúdo. 

o Caso não considere o conteúdo relevante, justifique. 

Neste momento, solicitamos a elaboração de pareceres sobre os conteúdos a 
seguir, dentre os quais encontram-se bases de dados e periódicos com as 
seguintes características: 

Bases de dados ou periódicos já disponíveis, mas cujo período de assinatura 
está prestes a expirar; 

Bases de dados ou periódicos que ainda não estão no Portal, mas: 

Foram sugeridos por meio do Fale Conosco para aquisição; 

Foram identificados pela equipe como conteúdo com alto índice de impacto 
na produção científica. 

Tabela 1: Conteúdos indicados para avaliação e elaboração de parecer quanto 
à inclusão ou manutenção no acervo do Portal Periódicos da CAPES 

  Conteúdo (detalhado no anexo) Editora ou Representante 
1 Periódicos da Taylor & Francis Taylor & Francis 

2 Periódicos da Alliance of Crop, Soil, and 
Environmental Science Societies - ACSESS 

Alliance of Crop, Soil, and 
Environmental Science Societies - 
ACSESS 

3 
Periódicos da American Society for 
Biochemistry and Molecular Biology - 
ASBMB 

American Society for Biochemistry 
and Molecular Biology - ASBMB 



4 Periódicos da Biochemical Society Biochemical Society 
5 Base de dados SciberBrain SciberBrain 

6 Base de dados Food Science and Technology 
Abstracts (FSTA) EBSCO 

7 Periódicos da Cell Press Elsevier 
8 Base de dados Embase Elsevier 

9 Periódicos da Elsevier: CHEST, JADA e 
Freedom Collection Elsevier 

10 Periódicos da The Clinics Elsevier 
11 Enciclopédias da Elsevier Elsevier 
12 Base de dados Compendex Elsevier 
13 Base de dados SCOPUS Elsevier 
14 Periódicos da American Chemical Society American Chemical Society (ACS) 
15 Periódicos da Institute Of Physics (IOP) Institute of Physics (IOP) 

16 Base de dados MICROMEDEX International Business Machines 
(IBM)  

17 Bases de dados Cochrane Wiley 
18 Periódicos da Wiley Wiley 

Por favor, elabore um parecer por conteúdo. O detalhamento de cada 
conteúdo está disponível em Anexo, organizados por abas no documento 
excel Lista/Listagem de conteúdo para demanda qualificada. Para auxiliar a 
avaliação, indicam-se os periódicos que atendem os critérios de aquisição 
prioritária conforme definido pelo Grupo de Trabalho do Programa de Apoio 
à Aquisição de Periódicos (PAAP). Para se configurar como aquisição 
prioritária, é necessário atender pelo menos um dos seguintes critérios: 

Classificação nos estratos A1, A2, B1 ou B2 do Qualis; 

Classificação no 1º ou 2º Quartil do JCR ou SJR; 

Apresentar mais de 100 acessos no último biênio. 

Também enviamos em anexo um Parecer Modelo que atende as informações 
necessárias para a tomada de decisão frente a aquisição de conteúdo. Este 
exemplo é meramente ilustrativo, e serve para orientá-los na elaboração de 
seus pareceres. 

Ressaltamos que o prazo para essa demanda é dia 25/01/2018. 

Agradecemos mais uma vez a colaboração e colocamo-nos à disposição para 
os esclarecimentos necessários. 
 
Atenciosamente, 



  

  

 

 

Documento assinado eletronicamente por Patrícia de Almeida Silva, Coordenador(a)-Geral 
do Portal de Periódicos, em 14/01/2019, às 16:14, conforme horário oficial de Brasília, com 
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes. 

 

 

A autenticidade deste documento pode ser conferida no 
site http://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orga
o_acesso_externo=0, informando o código verificador 0871019 e o código CRC F9C4795E. 

 

  

Anexos: 

I - Lista/Listagem de conteúdo para demanda qualificada (Nº SEI: 0872952) 

II - Parecer Modelo (Nº SEI: 0872954) 
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