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Sintaxe do DOI no Portal

O prefixo da UFSC, fornecido pela CrossRef, é:

10.5007

O sufixo: foi criado pela equipe do

Portal de Periódicos da Biblioteca Universitária,
UFSC.



No Portal de Periódicos/UFSC
lógica para os documentos:

10.5007/1518-2924

prefixo ISNN
do periódico

(separado por ponto)



No Portal de Periódicos/UFSC
lógica para os documentos:

10.5007/1518-2924.2010v15n30p1

prefixo ISNN
do periódico

ano  volume número pag. inicial 
do artigo

(separado por ponto)



> Definição da Política DOI para o 

Portal de Periódicos UFSC

Políticas do DOI

* Objetivos;
* Equipe;
* Aumento da qualidade dos metadados.

http://periodicos.ufsc.br/docs/DOIDiretrizes.pdf


OBJETIVO GERAL

Estabelecer diretrizes para atribuição do DOI nos documentos 
dos periódicos científicos hospedados no PP

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

•Levantar os critérios utilizados pelas bibliotecas na atribuição 
do DOI;

•Definir critérios para determinar quais tipos de documentos 
receberão o identificador DOI;

•Verificar os requisitos necessários para que o periódico receba 
o DOI;

•Registrar a responsabilidade do portal quanto à manutenção do 
contrato com a crossref.



COMPETÊNCIAS DA EQUIPE

COORDENAÇÃO DO PP

-Acompanhar e aperfeiçoar, juntamente com a equipe da DAINF 
e SeTIC os critérios e diretrizes para inclusão do identificador nos 
periódicos.

BIBLIOTECÁRIOS

-Verificar se os periódicos atendem os critérios estabelecidos nas 
diretrizes;

-Aplicar o identificador na interface do PP e disponibilizá-los aos 
editores para serem incluídos no PDFs;

-Assessoria na normalização e preenchimento dos metadados;

-Desenvolver estudos e pesquisas acerca da normalização;



DIVISÃO DE INFORMÁTICA DA BIBLIOTECA (DAINF)

-Estudar e formalizar a atribuição do DOI aos periódicos;

-Formar os integrantes da equipe do PP;

-Acompanhar o processo de atribuição;e

-Avaliar juntamente com  a coordenação do PP melhorias nos 
processos de atribuição e avaliações das políticas.

EDITORES

-Revisar os metadados;

-Normalização da revista com a exigência de resumo e palavras-chave;

-Preencher corretamente os ISSNs;

-Título abreviado conforme ABNT 6032;

-Os nomes dos autores grafados corretamente;

-Manter a periodicidade da revista.



CRITÉRIOS PARA ATRIBUIÇÃO DO DOI

TIPOS DE DOCUMENTOS:

-Periódicos científicos, com avaliação Qualis e hospedados no 
PP;

-Cada número de fascículo terá atribuição nos artigos, resenhas, 
entrevistas, entre outros tipos de documentos de caráter 
científico.

REQUESITOS NECESSÁRIOS:

-Preenchimento correto dos metadados, exigência do resumo 
nos artigos, ISSNs, título abreviado, grafia correta do nome dos 
autores e se abreviados manter uma padronização, 
periodicidade regular.



-A prioridade será a atribuição nas edições a partir de 2010;

-A coleção retrospectiva também receberá o identificador ( os 
documentos anteriores a 2010, sem resumos, receberão o DOI)

-A equipe do PP fará o processo de atribuição e depósito na 
Crossref;

-O editor deve comunicar a equipe do PP com um prazo mínimo 
de 15 dias antes da publicação de uma nova edição para 
viabilizar o lançamento da nova edição com o depósito na 
Crossref.



-Cessam os direitos de atribuição todos os periódicos que não 
atenderem aos critérios estabelecidos;

-A política será revisada anualmente.

**O PP possui 356 documentos com o comando DOI distribuídos em 
18 periódicos  (maio 2011), a saber:

-Outra Travessia 27
- Revista Brasileira de Cineantropometria e Desenvolvimento Humano 
61
- Biotemas 38
- Caderno de Pesquisa Interdisciplinar em Ciências Humanas 10 
-Insula Revista de Botânica 17 
-Revista Internacional Interdisciplinar Interthesis 19 



-Estudos em Jornalismo e Mídia 19 

-Motrivivência 17 

-Geosul 8 

-Política & Sociedade 11 

-Sequência Estudos Jurídicos e Políticos 14 

-Caderno Brasileiro de Ensino de Física 20 

-Revista de Ciências Humanas 13 

-Revista de Ciências da Administração 30 



-Revemat Revista Eletrônica de Educação Matemática 8

- Texto Digital 11

- Boletim de Pesquisa NELIC 14 

-Encontros Bibli: Revista eletrônica de biblioteconomia e ciência da 
informação 19 



Desafios 2011

> Depósito dos metadados e 
referências em xml gerados a partir do 
SEER/OJS.

> CrossCheck



OBRIGADA!

andreagrants@bu.ufsc.br

claudiane@bu.ufsc.br
(48) 3721-9482

mailto:andreagrants@bu.ufsc.br
mailto:claudiane@bu.ufsc.br

