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JUSTIFICATIVA PARA DISPENSA DE CHAMAMENTO PÚBLICO
Assunto: Justificativa para Dispensa de Processo Seletivo - Formalização de Parceria.
Partícipes: Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - Capes e a Fundação de Apoio à
Universidade Federal de São Paulo - FapUnifesp
CNPJ da OSC: 07.437.996/0001-46
Tipo de instrumento para formalização: Termo de Fomento
Objeto: Apoio entre as partes para o desenvolvimento de temas e ações conjuntas suportadas no Programa
SciELO (Scientific Electronic Library Online) - produção e publicação de 7.516 artigos científicos
Fundamentação Legal: artigo 30, inciso VI da Lei nº 13.019 de 31 de julho de 2014, alterada pela Lei nº
13.204 de 14 de dezembro de 2015, regulamentada pelo Decreto nº 8.726 de 27 de abril de 2016.
Valor Total do Repasse: R$ 2.000.000,00 , sendo R$ 1.000.000,00 (um milhão de reais) em 2017 e 2018,
para execução de despesas de custeio, de acordo com cronograma descrito no Plano de Trabalho.
Vigência: dezembro/2017 a dezembro/2020.
Período para impugnação: 05 (cinco) dias úteis após a publicação da justificativa no sítio oficial CAPES.
E-mail para impugnação: cpe@capes.gov.br
Justificativa de interesse público:
Esta proposta complementará a operação e desenvolvimento da Coleção SciELO Brasil, em convergência
com o projeto principal em curso apoiado pela FAPESP. Esta fundação tem o SciELO como um dos seus
programas especiais de apoio à infraestrutura de pesquisa e vem ﬁnanciando o SciELO com sucessivos
auxílios desde a sua concepção e lançamento em 1998. Os auxílios da FAPESP cobrem historicamente
entre 85 e 90%, sendo complementado por auxílios do CNPq contribuindo entre 6 e 10% além da
par cipação de outras fontes.
O Programa SciELO tem abrangência internacional, com liderança do Brasil no apoio à infraestrutura de
pesquisa. Seu obje vo geral é contribuir para o avanço da pesquisa cien ﬁca por meio do fortalecimento
e aperfeiçoamento da comunicação dos resultados quando realizada por meio de periódicos editados sob
a responsabilidade de ins tuições de ensino, pesquisa e desenvolvimento dos países que par cipam do
programa.
A ins tuição executora do SciELO é a Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo
(FapUNIFESP), que provê as infraestruturas sicas e a estrutura legal para o funcionamento do SciELO.
Entre os serviços contratados pela FapUNIFESP está a provisão dos recursos humanos responsáveis pela
governança, gestão e operação do SciELO.
Os obje vos especíﬁcos desse termo de fomento visam contribuir para manter e aumentar de forma
sustentável a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto nacional e internacional dos periódicos
indexados, melhorar con nuamente a sua qualidade e fortalecer a sua integração no ﬂuxo global de
informação cien ﬁca em sintonia com o estado da arte em editoração e publicação. Podemos citar,
dentre outros:
- contribuir para o desenvolvimento da pesquisa brasileira mediante o aperfeiçoamento e fortalecimento
da comunicação dos seus resultados em periódicos de qualidade crescente editados no Brasil e
integrados no ﬂuxo internacional de informação cien ﬁca.
- indexar e publicar online na Web, em acesso aberto, a Coleção SciELO Brasil de periódicos de qualidade
e seu correspondente SciELO Cita on Index no Web of Knowledge, de modo atualizado e eﬁciente, com
esta s cas de acesso e downloads de ar gos, indicadores bibliométricos baseado em citações recebidas
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dos periódicos SciELO e Web of Science e indicadores altmétricos relacionados com a presença dos
ar gos e periódicos SciELO nas redes sociais;
- contribuir para manter e aumentar de forma sustentável a visibilidade, acessibilidade, uso e impacto
nacional e internacional dos periódicos indexados pelo SciELO;
- melhorar con nuamente a qualidade dos periódicos indexados em sintonia com o estado da arte em
editoração e publicação cien ﬁca;
- promover a internacionalização do SciELO e dos periódicos que indexa por meio de acordos de
cooperação com ins tuições, programas e serviços de comunicação cien ﬁca de referência internacional.
- atualizar periodicamente a plataforma metodológica e tecnológica do SciELO de armazenamento,
publicação, preservação e interoperabilidade de periódicos cien ﬁcos em sintonia com o estado da arte e
em resposta ao crescimento da base de dados e dos serviços.
A meta a ser executada, prevista no Plano de Trabalho da FAP/Unifesp, compreende o apoio ao Programa
SciELO para produção e publicação de 7.516 ar gos cien ﬁcos.
O programa SciELO tem como um dos seus princípios a concepção do conhecimento cien ﬁco como um
bem público, determinante nos programas de avanço da pesquisa e ensino, no apoio à educação
con nuada como fontes de evidências para polí cas públicas e para decisões informadas de proﬁssionais
e dos cidadãos em geral, e tem como referência chave o fato de que as pesquisas e os periódicos são
ﬁnanciados majoritariamente com recursos públicos. Daí a adoção da modalidade de acesso aberto sem
barreiras para o acesso e uso dos conteúdos sempre com o devido reconhecimento da autoria. Ao
mesmo tempo, o SciELO vem se alinhando com os avanços rumo à ciência aberta.
O SciELO vem promovendo a par cipação dos periódicos nas redes sociais tanto as de caráter público
como Twi er e Facebook quanto as orientadas aos pesquisadores.
Todos os periódicos SciELO Brasil são disponibilizadas nos seguintes índices bibliográﬁcos e portais de
referência internacional:
°

SciELO Cita on Index na plataforma WoS da Clarivate Analy cs;

°

Google Scholar, que é o índice aberto mais u lizado na busca de informação cien ﬁca;

°

CROSSREF, que provê o DOI e outros serviços de interoperabilidade;

°
DOAJ – Directory of Open Access Journals. A indexação do DOAJ foi aprimorada no ﬁnal de 2016
com critérios de boas prá cas editoriais com o obje vo de evitar periódicos de acesso aberto
considerados predatórios. Estar no DOAJ passou a ser um critério obrigatório para a permanência na
Coleção SciELO Brasil. Uma porcentagem mínima de periódicos ainda está em análise pelo DOAJ mas
espera-se que até meados de 2017 todos os periódicos já estejam formalmente indexados;
°

ScienceOpen, que no início de 2017, indexa mais de 28 milhões de registros de ar gos;

°
Altmetric.com, que estabelece controle das presenças e citações recebidas pelos ar gos nas redes
sociais como Twi er, Facebook, Mendeley, além dos blogs cien ﬁcos e no cias cien ﬁcas.
As ações dessa parceria promoverão a proﬁssionalização, internalização e sustentabilidade ﬁnanceira dos
periódicos de qualidade indexados com vistas ao aumento sustentável da visibilidade, impacto e uso das
pesquisas que comunicam, contribuindo para a produção e publicação de 7.516 ar gos cien ﬁcos.
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Documento assinado eletronicamente por Julio Cesar Piﬀero de Siqueira, Coordenador(a) de
Programas Especiais, em 08/12/2017, às 14:10, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
Documento assinado eletronicamente por Tarcísio Teixeira Alves Júnior, Coordenador(a)-Geral de
Programas Estratégicos, em 08/12/2017, às 14:12, conforme horário oﬁcial de Brasília, com
fundamento no art. 25, inciso II, da Portaria nº 01/2016 da Capes.
A auten cidade deste documento pode ser conferida no site
h p://sei.capes.gov.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código veriﬁcador 0572527 e
o código CRC E2C60EAD.
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