Sobre o PPEC
O Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos (PPEC) da
Universidade Estadual de Campinas (UNICAMP), mantido
pela Coordenadoria Geral da Universidade (CGU) e pelo Sistema
de Bibliotecas (SBU), nasce da necessidade de se ter, em uma
única plataforma, a reunião de todos os periódicos editados e
produzidos no âmbito da Universidade. Seu objetivo principal,
portanto, é garantir e apoiar a qualificação e a visibilidade das
publicações periódicas científicas vinculadas aos institutos,
faculdades,
centros,
núcleos
de
pesquisa
e
órgãos
complementares da UNICAMP, arbitrados por pares e
institucionalmente ligados à Universidade, garantindo a diversidade
institucional e regional e o livre acesso à toda comunidade
científica. Por essa razão, através da Portaria GR-012/2014,
instituída pela Reitoria da Universidade, cria-se o Grupo de
Trabalho para a elaboração de diretrizes e procedimentos com a
condição de selecionar esses periódicos para ingressarem no
Portal de Periódicos Eletrônicos Científicos da Universidade.

Objetivo

Ser um local único para a reunião de todos os periódicos editados e
produzidos no âmbito da Universidade, com o objetivo de apoiar a
qualificação e a visibilidade das publicações periódicas científicas
vinculadas aos institutos, faculdades, centros, núcleos de pesquisa e
órgãos complementares da UNICAMP, garantindo a diversidade
institucional.

Você Sabia?
Que a UNICAMP possui, atualmente, mais de 45 títulos de
periódicos das diversas áreas do conhecimento? Até o
momento estão indexadas no PPEC, 30 periódicos! .

Serviços aos Editores
 Auxílio e orientação quanto à indexação em bases de dados e à
utilização do sistema de gerenciamento do Portal na inserção de
números retrospectivos;
 Capacitação e treinamentos referente ao software OJS;
 Orientação quanto à normalização bibliográfica utilizada (ABNT, APA,
Vancouver, etc.);
 Orientação quanto às práticas e normas editoriais para publicações
periódicas;
 Orientação aos editores quanto ao credenciamento no Portal;
 Orientação sobre o surgimento de fontes e recursos de financiamento
(editais);
 Atribuição e validação do Digital Object Identifier (DOI) nos artigos;
 Prestação de suporte aos editores no que tange à migração dos
exemplares por meio do XML (exporta/importar);
 Orientação e solicitação da numeração do ISSN junto ao IBICT;
 Auxílio na digitalização de números impressos para completeza da
coleção digital no Portal de Periódicos;
 Inclusão do periódico na Rede de Serviços de Preservação Digital
(CARINIANA) do IBICT;
 Orientação e criação do registro do ORCID para as publicações.

Dúvidas?
Chat
Formulário Eletrônico
Redes Sociais
E-mail: ppec@unicamp.br
Telefone: (19) 3521-6729
Local

Informação
Clique na capa da
revista para acessá-la! .

