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Abstract. This paper presents an alternative way of serving the scientific 

production, since actually the content generated by the institutions has its 

circulation restricted to certain departments responsible for research support. 

From this reality, aiming to provide greater visibility to scientific production and 

empowering the institutions that produce this knowledge, it is proposed the 

establishment of a system, available trough the Web, to make the use of a digital 

magazine as a means of serving this cultural capital, prioritizing the concepts of 

usability and accessibility, in a clear pursuit of simplicity and feasibility. 

Resumo. Este artigo apresenta uma forma alternativa de veiculação da produção 

científica, visto que atualmente o conteúdo gerado pelas instituições tem sua 

divulgação restrita a determinados órgãos responsáveis pelo fomento à pesquisa. 

A partir desta realidade, visando proporcionar maior visibilidade à produção 

científica e gerar autonomia às instituições que produzem esse conhecimento, 

propõe-se a elaboração de um sistema, com funcionamento via web, que 

disponibilize a utilização de uma revista digital, como meio de veiculação deste 

capital cultural, priorizando os conceitos de usabilidade e acessibilidade, em uma 

clara busca do simples e do fácil. 

1. Introdução 

A produção científica pode ser considerada uma das atividades de maior importância no 

âmbito universitário. Através dela, instituições de ensino superior divulgam e 

compartilham o conhecimento produzido internamente nas universidades. Este 

conhecimento leva à sociedade informações e possíveis alternativas para a solução de 

problemas, além de um desenvolvimento integrado e sustentável. Além disso, é por 

meio dessa produção científica que as universidades mostram os resultados obtidos em 

suas pesquisas, a pertinência e a relevância de suas ações, tornando-se o espelho do 

desempenho docente e discente nas áreas de pesquisa e extensão e, por conseqüente, 

fornecendo visibilidade ao âmbito acadêmico.   

 Entretanto, os periódicos disponíveis, adotados para a divulgação da produção 

científica, possuem alguns pontos negativos, tais como: baixa periodicidade de 

publicações, restrição de exemplares ao público e alto custo para a elaboração de 

revistas impressas. Além disso, as instituições de ensino dependem de outros órgãos 

para a aceitação e publicação de suas pesquisas.  

 Em virtude disso, tem-se a necessidade da elaboração de uma ferramenta que 

possibilite autonomia às publicações das instituições e forneça destaque e visibilidade 

ao material produzido de forma ágil e independente. Desta forma, propõe-se o 



  

desenvolvimento de um projeto que possa acelerar o processo de publicação de 

produções científicas das instituições, proporcionando à sociedade um meio acessível e 

atrativo de visualização deste conteúdo, com foco nos conceitos de usabilidade 

autonomia na gestão da informação. 

2. Projeto do Sistema 

Com base nas necessidades e deficiências detectadas, desenvolveu-se o Sci-Pro, um 

projeto constituído de três elementos principais: um sistema de gerenciamento da 

produção científica, uma ferramenta de busca integrada e uma forma de visualização do 

conteúdo sob o formato de revista digital. Através deste projeto, pretende-se atingir os 

seguintes objetivos: 

 Criar uma interface rica e atrativa ao usuário, que propicie uma experiência 

agradável e significativa com a aplicação, ao passo que cultive seu interesse e 

não ofereça dificuldades de assimilação, de aprendizado ou de uso;  

 Simplificar as etapas de visualização e de gerenciamento da informação 

existente no sistema, fornecendo ao administrador do mesmo, uma visão 

conceitual clara e intuitiva da estrutura de armazenamento dos dados;  

 Fornecer às instituições de ensino, uma ferramenta própria e gratuita, para a 

divulgação de suas produções científicas de uma forma diferenciada à 

comunidade. 

3. Tecnologias 

O desenvolvimento do projeto constitui-se através da utilização de tecnologias livres e 

open source. Para o desenvolvimento das funcionalidades do sistema, a linguagem de 

programação adotada foi o PHP (PHP: Hypertext Processor) e o banco de dados 

utilizado foi PostgreSQL.  

 O PHP pode ser considerado uma das tecnologias mais cotadas para a 

construção de aplicações para web, sendo uma das linguagens de programação mais 

ascendente nos últimos anos. Autores como Converse e Park, na obra PHP a Bíblia, 

descrevem inúmeras razões para adotar seu uso, tais como: gratuidade, facilidade de 

aprendizagem, incorporação ao HTML, multiplataforma, estabilidade e velocidade, 

além de possuir o código-fonte aberto. (CONVERSE & PARK, 2003, p.5). 

 O Sistema Gerenciador de Banco de Dados utilizado no desenvolvimento do 

projeto foi o PostgreSQL. A estrutura do PostgreSQL pode ser tanto relacional quanto 

objeto-relacional. A escolha do PostgreSQL deu-se em função da livre distribuição do 

software. Além disso, o PostgreSQL pode ser comparado, em termos de recursos, aos 

melhores bancos de dados existentes, superando-os em determinados aspectos.  

 Seguindo o uso de tecnologias livres e open source, aderiu-se ao sistema o uso 

da biblioteca jQuery, com o intuito de adicionar interatividade e dinamismo ao sistema 

de gerenciamento. Através da biblioteca, procurou-se incrementar de forma progressiva 

a usabilidade, a acessibilidade e o design, buscando enriquecer a experiência do usuário. 



  

4. Sistema de Gerenciamento 

O Sistema de Gerenciamento da Produção Científica foi concebido com o intuito de 

gerenciar o conteúdo científico produzido pelas instituições, como por exemplo, artigos 

monográficos. Neste sentido, procurou-se desenvolver um sistema de gerenciamento 

que fosse simples, usual e rápido, seguindo os conceitos explanados por Fleming (1998, 

apud MEMÓRIA, 2005). Segundo a autora, em websites de sucesso, ou seja, que 

atendem as expectativas de seus usuários, a navegabilidade é bem elaborada e pode se 

constatar uma repetição de diversas características que possibilitam ao usuário explorar 

o conteúdo da página de forma amigável e sem frustrações, atingindo seu objetivo. 

 

Figura 1. Sistema de Gerenciamento da Produção Científica 

 Sendo assim, foram agregadas algumas destas características destacadas pela 

autora na elaboração do projeto, almejando atingir os objetivos propostos relacionados 

às questões de usabilidade. O primeiro conceito adotado foi a “consistência”, através da 

qual se aderiu à repetição de diversos elementos, tornando a execução das 

funcionalidades do sistema semelhante, conforme apresenta a Figura1. O segundo 

conceito foi o “retorno”, adotado com intuito de apresentar ao usuário as respostas de 

suas ações dentro do sistema, sejam elas bem sucedidas ou não. 

4.1 Funcionalidades do Sistema de Gerenciamento 

O Sistema de Gerenciamento é composto por diversas funcionalidades direcionadas à 

gestão da informação, tais como: área, subárea, palavra-chave, artigo, usuário, log e 

lixeira. A seguir, serão descritos cada um destes itens.  

4.1.1 Área e Subárea 

No banco de dados do sistema, encontram-se presentes as áreas e subáreas de 

conhecimento elaboradas pela CAPES (Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de 

Nível Superior) para a categorização dos artigos cadastrados no sistema. Além das 

opções disponíveis, organizadas sob a forma de lista em ordem alfabética, é possível 

criar novas áreas e subáreas, bem como alterar ou desativar as alternativas existentes. 

4.1.2 Palavra-Chave  

O sistema também apresenta o item de “Palavra-Chave”. Em seu acervo, encontram-se 

presente todas as palavras-chaves inseridas pelos usuários nos cadastros de artigos. Ao 

inserir uma nova palavra-chave, deve-se informar uma subárea ao qual o item está 

relacionado. Desta forma, a inserção de artigos presentes em subáreas em comum é 



  

facilitada, pois as palavras-chaves já estarão cadastradas e disponíveis no momento da 

inserção de um novo artigo.   

4.1.3 Artigo 

O principal item do sistema está diretamente interligado aos descritos anteriormente. 

Em seu cadastro na base de dados, são selecionadas a área e a subárea de conhecimento 

ao qual ele está relacionado, assim como suas respectivas palavras-chave. Informações 

como título, resumo e autores da produção científica também são armazenados.  

 O sistema verifica o formato do arquivo inserido pelo usuário, sendo permitido 

apenas o envio de arquivos no formato pdf. Após o upload para o servidor, o arquivo 

pdf é convertido automaticamente em imagens – uma imagem para cada página – que 

serão usadas na exibição do conteúdo na forma de revista digital. 

4.1.4 Usuário  

O próximo item consiste na gestão de usuários. Nesta opção, são listados todos os 

usuários cadastrados - com as opções de inserção, alteração ou desativação -, exceto o 

próprio usuário que está acessando o sistema. Desta forma, é possível evitar, por 

exemplo, que o usuário se exclua do sistema. Para alterar as próprias informações, o 

usuário logado no sistema deve dirigir-se ao botão que está posicionado ao lado de seu 

login na parte superior do sistema. 

4.1.5 Log 

A ferramenta de log armazena todas as ações realizadas no sistema de gerenciamento. 

Esta rotina é executada automaticamente a cada nova ação realizada em cada uma das 

opções anteriormente apresentadas neste capítulo. Através deste item são registradas 

informações como: tipo de ação efetuada (inserção, alteração, etc), data e hora da ação, 

opção alterada (área, subárea, etc) e o conteúdo modificado. Os log’s das ações dos 

usuários encontram-se disponíveis para a visualização no sistema de gerenciamento, 

mas não podem ser editados nem excluídos. 

4.1.6 Lixeira 

Os itens desativados do sistema são colocados na “lixeira”. A partir da lixeira, têm-se as 

opções de restauração ou exclusão definitiva de determinado conteúdo. A presença da 

lixeira no sistema de gerenciamento é uma metáfora da web com o mundo real, que é 

usada principalmente em sistemas operacionais com o mesmo contexto, com o qual os 

usuários já estão amplamente familiarizados.  

5. Revista Digital 

A revista digital constitui-se de uma ferramenta de meta-busca e exibição da produção 

cientifica. O uso da revista digital para a veiculação da produção científica, não só 

fornece destaque ao material produzido, como também atua de forma integrada e 

dinâmica a um sistema de busca, apresentando ao usuário a informação desejada através 

de uma interface rica e atrativa, baseada em conceitos de usabilidade e acessibilidade. 

 Para implementar a revista, utilizou-se a ferramenta Megazine – disponível em 

http://www.megazine3.de –, um pageflip engine que se enquadra às necessidades da 

solução proposta em termos de apresentação do conteúdo, acessibilidade e contexto 



  

funcional da aplicação. Para gerar a revista dinamicamente a partir da busca dos 

usuários, é necessária a interação da Megazine com banco de dados. Para garantir essa 

interação, desenvolveu-se uma rotina em PHP que age como intermediário entre a 

aplicação principal, que utiliza a interface da Megazine para exibir a informação, e a 

engine propriamente dita. 

 

Figura 2. Visualização da Produção Científica através da Revista Digital 

 Esta aplicação recebe os dados referentes à pesquisa e gera dinamicamente o 

arquivo de configurações que a interface da revista digital, apresentada na Figura 2, irá 

carregar. Desta forma, é possível gerar simultaneamente diversas interfaces de exibição. 

No contexto original da aplicação, isto não é viável visto que todas as interfaces 

utilizam o mesmo arquivo de configuração.  

 Essa medida garante que o recurso de visualização possua suporte a múltiplos 

usuários, acessando simultaneamente diferentes tipos de conteúdo. Para realizar as 

pesquisas no acervo de produções científicas, elaborou-se uma ferramenta de busca, 

através da qual o usuário tem acesso ao material de determinada instituição. 

6. Ferramenta de Busca 

A ferramenta de busca do projeto Sci-Pro é o principal elo entre os usuários e conteúdo 

científico produzido pelas instituições. O recurso da busca é, reconhecidamente, um dos 

mais importantes elementos de interface de um website. Muitas pessoas, talvez, as 

mesmas que preferem pedir informações em vez de seguir as placas, preferem navegar 

pela busca (Nielsen 2005, apud MEMÓRIA, 2005).  

 Esta funcionalidade baseia-se numa interface simples, com apenas o logotipo e a 

ferramenta de busca, centralizados na página. As opções de pesquisa avançada 

encontram-se ocultas e podem ser acessadas através do link localizado logo abaixo do 

campo de busca. 

 Os resultados encontrados são exibidos em blocos, com as informações de título 

do artigo, resumo na língua portuguesa, autores, palavras-chaves associadas e a data de 

publicação. Em cada um dos resultados obtidos através da busca é possível fazer o 

download do arquivo no formato pdf ou visualizá-lo na forma de revista digital. A 

ferramenta de busca da produção científica Sci-Pro encontra-se disponível em 

http://cstsi.ifsul.edu.br/revista/sistema. 



  

7. Vantagens e desvantagens 

O projeto Sci-Pro, constituído pelos sistemas de gerenciamento, de busca e da revista 

digital, propõe um ponto de partida a partir de uma ideia elaborada durante o 

desenvolvimento do trabalho de conclusão de curso dos autores.  

 Algumas vantagens do projeto que podem ser destacadas são: ferramenta 

gratuita para instituições de ensino que desejam divulgar suas produções científicas à 

comunidade, forma diferenciada de apresentação do conteúdo através da revista digital, 

conversão automática de artigos para o formato da revista, sistema de gerenciamento 

simples e usual para a gestão da informação e ferramenta de busca integrada. 

 O projeto ainda não está concluído definitivamente, portanto, poderá sofrer 

modificações de acordo com as necessidades e deficiências encontradas. Com a 

apresentação do projeto no evento, pretende-se divulgá-lo à comunidade, obtendo-se um 

feedback através de opiniões e sugestões de aprimoramento, bem como possíveis 

colaboradores interessados em expandir o projeto.   

8. Conclusão 

A partir da análise da problemática, identificaram-se algumas deficiências e 

necessidades relacionadas à veiculação da produção científica. A falta de autonomia das 

instituições para publicação de seu acervo científico e a restrição de acesso ao 

conhecimento científico geram a demanda de um projeto que vise sanar estas questões. 

 A partir disso, procurou-se conceituar e implementar uma possível solução que 

se enquadre ao escopo do problema. Desenvolveu-se um sistema de busca de produção 

científica integrado a uma ferramenta de visualização deste conteúdo sob a forma de 

uma revista digital, além de um sistema para a gestão deste acervo. As alternativas 

propostas apresentam uma solução viável, dado o atual estado da arte e tecnológico do 

segmento em questão. Seguindo-se as tendências, tanto das aplicações web atuais, como 

também da evolução das tecnologias existentes, considera-se a possibilidade de 

desenvolver e agregar ao projeto, recursos multimídia, que possam gerar alternativas de 

veiculação e oferecer maior interatividade entre usuários e o conteúdo a ser apresentado. 

 O projeto completo do Sci-Pro com os códigos-fonte e a estrutura de banco de 

dados, encontra-se disponível no SourceForge através do endereço: 

http://sourceforge.net/projects/sci-pro. 
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