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Apresentação
A ideia deste livro foi despertada a partir de uma conversa com os colegas
Fabiano e Gildenir durante o VI Ciclo de Debates Periódicos UFSC e I Encontro
Nacional de Portais de Periódicos ocorridos em 2018, alusivos à comemoração
dos dez anos do Portal. Apesar de condições adversas que surgiram no decorrer
do desenvolvimento desta obra, o engajamento do grupo foi impulsionado pelas
necessidades de espaços de discussão do futuro da editoração de periódicos e
pela vontade de multiplicar perspectivas teórico-práticas.
A obra pretende revelar diferentes experiências, tendências e possibilidades de melhoria frente às equipes editoriais de periódicos em acesso aberto. As
publicações que cumprem a filosofia do acesso aberto fortalecem a democracia
da informação, garantindo que futuras gerações possam inovar em diferentes
aspectos sociais, tecnológicos-científicos, políticos, ambientais e humanos. Há
pouca literatura que associa os entendimentos teóricos em consonância com as
práticas e tendências editoriais. Principalmente que favoreçam a continuidade
de um modelo de publicação sul-americano que respeite as características dos
editores de periódicos dessa região.
A construção deste livro é um ato de responsabilidade mútua em que os
autores puderam manifestar suas indagações, constatações ou experiências para
contribuir com os avanços da editoração de periódicos frente aos desafios da
ciência aberta. Seguimos os trâmites editoriais de feedback do texto, da revisão,
da checagem de similaridade, da padronização e da diagramação para proporcionar a qualidade técnico-científica necessária para circulação entre os pares.
Assim, priorizaram-se, além do valor do conteúdo temático, a coerência entre a
ética da escrita e as atitudes durante o processo de gestão editorial dos autores
na construção coletiva do conhecimento.
Do ponto de vista da leitura do texto, houve um esforço para atender à
expectativa de um livro acessível aos softwares ledores de texto. Além da fonte
tipográfica, algumas figuras, quadros ou tabelas foram substituídas por textos ou
receberam uma legenda de “descrição da imagem”, ou, ainda, foi incorporado o
significado no próprio manuscrito. Acreditamos que essa ação leva em consideração as pessoas com diferentes necessidades, possibilitando que o documento
seja acessível desde sua origem. Agradecemos imensamente ao voluntarismo da
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autora Salete ao setor de Acessibilidade Informacional da Biblioteca Universitária
da UFSC pelo incentivo e auxílio nesta fase.
Em consonância com essa etapa de escrita do texto, os autores foram envolvidos com a representação do projeto gráfico, e o que ficou mais latente nas
falas foi a colaboração. Desde modo, a arte visual visou transformar o abstrato
em forma e expressão gráfica em um símbolo que representasse essa dinâmica. A
forma ideal foi a planta dente-de-leão. Os ciclos e processos de um dente-de-leão
em muito assemelham-se a essa construção científica. Enquanto se abre sua flor
amarela, podemos ver a produção do conhecimento, firme e vibrante, que se fecha
em seguida, para transformar-se em uma nova forma em cor branca e repleta de
sementes prontas para serem lançadas ao vento.
Assim, acreditamos que as fases do dente-de-leão relacionam-se com a
produção e disseminação do conhecimento científico, agora livre para voar e
florescer em outros espaços.
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