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• Lançado em 2020, o portal reúne periódicos da Marinha atinentes aos 
temas de Segurança, Defesa Naval, História, Ciência, Tecnologia e 
Inovação.

• Desenvolvido na plataforma Open Journal Systems (OJS), na versão 3.0.0. 

• Hospedado no Centro de Dados da Marinha do Brasil (CTIM), no domínio: 

https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br

O que é o PP-MB?

https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br/


O que é o PP-MB?

O Portal é uma iniciativa institucional da Diretoria do Patrimônio Histórico e 
Documentação da Marinha (DPHDM) para garantir o suporte, visibilidade, 

acessibilidade, gestão e preservação dos periódicos científicos, culturais e de 
divulgação institucionalmente ligados à Marinha do Brasil. 

Contribui para a visibilidade da Força como produtora e curadora de acervos científicos 
de qualidade, que demonstram a capacidade de pesquisa nas várias áreas do 

conhecimento.



O que é o PP-MB?

O foco do PP-MB é garantir, a longo prazo, a preservação da memória, em 
formato digital, dessas publicações periódicas ligadas à Marinha que, em 
muitos casos, ficam dispersas em diferentes servidores, dentro e fora da 

instituição, sem haver o armazenamento correto e com risco de se perder no 
decorrer do tempo. 



1) Permite que o editor faça alterações a qualquer momento;

2) Otimiza o trabalho dos editores;

3) Aumento da visibilidade dos periódicos;

4) Aumento da qualidade dos periódicos;

5) Melhora da avaliação e aumento do Qualis, 

6) Preservação Digital em ambiente seguro;

7) Facilidade de acesso;

8) Interoperabilidade com o IBICT, Instituições de Ensino e Pesquisa, públicas e privadas;

9) Interoperabilidade com mecanismos de identificação pública (DOI/ORCID); e

10)Configurações de distribuição, que possibilita coleta de dados para indexação dos 
documentos publicados, acesso aberto ou embargado ou restrito mediante pagamentos e 
permissões.

Vantagens para os editores



1) Redução de tempo e energia dedicados às tarefas administrativas associadas à edição de 
um periódico, melhorando a manutenção de registros e a eficiência dos processos 
editoriais;

2) Centralização e controle bibliográfico dos periódicos da MB, em ambiente institucional 
de publicação, em formato digital;

3) Ampla visibilidade e acessibilidade aos conteúdos dos periódicos da Força;

4) Maximização dos recursos humanos e financeiros para gestão e manutenção dos 
periódicos;

5) Preservação da memória científica institucional; e

6) Difusão da mentalidade marítima por meio dos conhecimentos das temáticas do Portal.

Vantagens para a Marinha



Periódicos no Portal

Títulos de periódicos na MB

Envio de formulário de cadastro

Formulários devolvidos preenchidos

Criação do periódico no portal

Envio de login e senha de acesso ao portal

Em treinamento para uso do portal

Revista publicada no portal
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Títulos dos periódicos publicados no portal:
A Fragata;
A Macega;
Acanto em Revista;
Anais Hidrográficos;
Âncoras e Fuzis
BMHNews
Boletim de Acidentes Julgados no Tribunal 
Marítimo;
Caderno de Ciência Naval;
INFOCIRM;

Informativo cultural;
Informativo Marítimo;
Navigator;
Nomar;
NOTANF;
O Alexandrino;
O Periscópio;
Passadiço;
Pesquisa Naval;

Revista Arquivos Brasileiros
de Medicina Naval;
Revista de Villegagnon
Revista do Clube Naval;
Revista espírito de corpo;
Revista Intendência em Pauta;
Revista Marítima Brasileira; 
Revista Naval de Odontologia; 
Revista Naval Psicologia em Destaque;
Revista e Obras civis.



Periódicos identificados

1 A Fragata
2 A Macega
3 A Ressurgência
4 Acanto em Revista
5 Anais Hidrográficos
6 Âncora Social
7 Âncoras e Fuzis
8 Azimute
9 BHMNews
10 Bol. de Acidentes Julgados no 
TM
11 Caderno de Ciências Navais
12 INFOCIRM
13 Informativo Cultural - 
encerrado
14 Informativo de CT&I da MB
15 Informativo Marítimo DPC
16 Jornal Pelicano
17 Marinha em Revista
18 Navigator
19 Nau Capitânia
20 NOMAR

21 NOTANF
22 O Alexandrino
23 O Anfíbio
24 O Dique
25 Jornal dos Veteranos e 
Pensionistas da Marinha
26 O Farol
27 O Noticiário de Bordo
28 O Periscópio
29 O Veterano
30 Pagmar - Revista encerrada
31 Passadiço
32 Pesquisa Naval
33 Podium Naval
34 Porta Batel
35 Revista Arquivos Bras de Med 
Naval



Periódicos identificados

36 Revista da Escola de Guerra 
Naval
37 Revista de Villegagnon
38 Revista do Clube Naval
39 Revista do SVPM
40 Revista Espírito de Corpo
41 Sinopse de Guerra Eletrônica
42 Revista Intendência em Pauta
43 Revista Marítima Brasileira
44 Revista Naval de Odontologia
45 Revista Naval Psicologia em 
Destaque
46 Revista Obras Civis
47 Revista Política Naval
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Acessos a resumos e textos completos no PP-MB



Como ingressar no Portal?

E-mail da Equipe do PP-MB:
 

dphdm.portaldeperiodicosmb@
marinha.mil.br



Como acessar o Portal?

https://www.portaldeperiodicos.marinha.mil.br



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB

Acessar com o usuário e senha 
(gerente de revista ou autor)



Navegando no PP-MB

Acessar revista 
ou

Edição Atual



Navegando no PP-MB

Acessar revista 
Ou

Edição Atual



Navegando no PP-MB



Navegando no PP-MB



Panorama do Repositório Institucional da 
Produção Científica da Marinha do Brasil -

RI-MB

 



O que é o RI-MB?



Portal que reúne a produção científica da MB:

 Trabalhos de conclusão de curso do SEN;

 Estudos desenvolvidos nos Centros e Institutos de Pesquisa;

 Trabalhos/Estudos de cursos Extra-MB;

 Artigos publicados em revistas científicas;

 Artigos/trabalhos publicados em eventos científicos;

 Dissertações e teses, após aprovadas por banca específica; e

 Livros, folhetos ou capítulos de livros.

O que é o RI-MB?



● Contribui para a composição do acervo da memória institucional, 
para a maximização da disseminação dos resultados de pesquisa e 
para o aumento da visibilidade da instituição como produtora de 
conhecimento na área de Defesa.

Qual a importância?



Benefícios mais relevantes:

 Preservação da memória científica em ambiente digital 
seguro;

 Plataforma Web;

 24h por dia, 7 dias por semana;

 Temas específicos à realidade naval;

 Atualidade/diversidade dos temas produzidos;

 Aprimoramento do controle/avaliação de desempenho 
(PLACAPE).



Vantagens para a MB:

 Redução de custos com armazenamento e gestão;

 Aumento da visibilidade / utilização do acervo;

 Evidenciação de atividades de PD&I na área de Defesa;

 Controle/centralização da produção científica;

 Troca de dados entre diferentes sistemas;

 Integração com o IBICT;

 Melhor avaliação dos cursos do SEN pelo MEC/CAPES; e

 Referência brasileira na área militar-naval;



Por que é importante para o pesquisador depositar os trabalhos no RI-MB?

 Aumento do impacto das pesquisas realizadas;

 Aumento no número de citações dos trabalhos;

 Preservação em ambiente digital seguro;

 Reforço na autoria / Descoberta de plágio;

 Consulta única por meio da Rede BIM; e

 Mapeamento da produção.



Vantagens para a sociedade:

 Democratização do conhecimento;

 Transparência dos investimentos em pesquisas; e

 Apoio ao acesso aberto à literatura científica.



✔ Lançado em 04OUT2018 durante o I Seminário sobre Periódicos Científicos, 
Bibliotecas Digitais e Repositório Institucional da Marinha do Brasil 
(SEPRIM);

✔ Cartilha institucional também lançada durante o SEPRIM;

✔ Utiliza o software DSPACE, versão customizada, disponibilizada pelo Instituto 
Brasileiro de Informação em Ciência e Tecnologia (IBICT);

✔ Povoamento inicial realizado a partir de migração dos trabalhos acadêmicos 
inseridos no sistema Pergamum; e

✔Atualizado para versão 6.3 em 2021.

RI-MB



● RI-MB utiliza como fonte de informação a Rede de Bibliotecas Integradas da 
Marinha – Rede BIM.

● Os bibliotecários da Rede BIM alimentam o Sistema DSPACE realizando o depósito 
da produção científica da MB.

● O DSPACE utiliza metadados em formato Dublin Core dos itens depositados, para 
formar as comunidades e coleções de obras produzidas pela MB.

Como funciona?



 Tipos de documentos

PERGAMUM

DSPACE

Livros, revistas, capas de 
livros, CD, DVD, 
trabalhos acadêmicos 
impressos, mapas, atlas, 
etc.

Documentos integrais: 
monografias, teses, dissertações, 
artigos e trabalhos apresentados 
em congressos, artigos 
publicados em periódicos de 
outras instituições, livros, 
capítulos de livros e relatórios 
técnicos



*https://www.marinha.mil.br/dphdm/producao-cientifica-mb

*Link atual.

Como acessar?



Como acessar?

Novo 
layout



Nova versão DSpace 6.3

* Atualização DSpace 6.3;

* Padronização OpenAIRE v4.0.0 para 

interoperabilidade; e

* Padronização dos metadados já preenchidos, 

nome dos autores, títulos, instituições e palavras-

chave.

 
 

* Criação de novo metadado 

(dc.subject.dgpm) para as especificidades 

de temas da MB; e

* Novo fluxo de submissão para auxiliar o 

bibliotecário depositante.

 



Nova versão DSpace 6.3

Filtro com nome das 
instituições publicadoras 

(OM) padronizadas

Filtro com lista termos 
padronizados, conforme 

a DGPM-305



Nova versão DSpace 6.3

Possibilidade de inclusão do termo de 
autorização para publicação anexado ao 

registro de forma privada



Como acessar?



Como acessar?



Como acessar?



Como acessar?



 Atribuições das OMOT;

 Responsabilidades das Bibliotecas “depositárias”; e

 Responsabilidades do autor.

Como depositar?



 Preencher o termo de autorização;

 Entregar à biblioteca mais próxima junto ao arquivo digital do trabalho;

 Retirar o recibo de entrega.

Responsabilidades do autor



Como depositar?

https://www.marinha.mil.br/dphdm/producao-cientifica-mb



Como depositar?



Como depositar?

Em fase de 
atualização.



Como depositar?



Como depositar?







Novos Manuais



Política

●DGPM–101 – 9ªRev2021

●Item 1.6 - GESTÃO DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA NO ÂMBITO DO SEN

●“1.6.3 - A produção científica existente na MB, resguardados os casos de patente e 
sigilo, será de acesso livre, nos contextos nacional internacional, por meio da Rede 
de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede BIM) e do Repositório Institucional da 
Produção Científica da Marinha do Brasil (RI-MB), ambos mantidos pela Diretoria 
do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha (DPHDM), em conformidade 
com as normas baixadas pela SGM”.

●“1.6.6  - O compromisso do aluno com a manutenção da gestão da produção 
científica na MB será manifestado no Termo de Autorização para a Publicação 
Eletrônica na Rede BIM e no RI-MB, de forma a garantir a publicidade, em acesso 
aberto, na Rede BIM. O modelo do Termo consta do Anexo U desta publicação”.

Fonte: http://www.dgpm.mb/documentos/secretaria/normas/normas.pdf



Política
●EMA-431 - 3ªRev2017

Item 1.13  CONTROLE DOS TRABALHOS ELABORADOS PELO PESSOAL DA 
MB
 
“As OMOT deverão analisar os relatórios técnicos produzidos pelos cursandos e 
estagiários, extraindo e divulgando as informações cujo conhecimento por outros 
setores da MB seja conveniente. O trabalho final de curso extra-Marinha, realizado 
por militar ou civil da MB, deverá ser remetido à OMOT responsável, até trinta dias 
após a conclusão do curso, em formato *.PDF com reconhecimento óptico de 
caracteres e em arquivo único, com cópia para a DPHDM. Quando aplicável, 
sugere-se que o aluno realize uma apresentação oral na OM destino e inclua eventual 
público de interesse, a respeito do referido trabalho, sua aplicação, resultados 
esperados e obtidos, a fim de contribuir para a disseminação do conhecimento. Os 
trabalhos ostensivos serão disponibilizados no banco de dados da DPHDM, de modo 
a permitir a consulta na intranet e internet, conforme as instruções contidas na 
DGPM 305, contribuindo para a disseminação de conhecimentos e a realização de 
pesquisas no âmbito da MB”.

Fonte: http://ema.mb/publicacoes



Política
●SGM-502 - Rev12021

Capítulo 2 - REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA 
DA MARINHA
 
2.5.2  Compete às bibliotecas “depositárias”: 
a) as bibliotecas deverão receber os trabalhos, recolher e arquivar os termos de 
autorização de publicidade dos trabalhos na Rede BIM;

b) as bibliotecas deverão entregar o recibo do depósito da publicação no momento 
da entrega da obra pelo autor, conforme modelo do Termo de Autorização para a 
publicação eletrônica (anexo F), também disponível na página do repositório e na 
publicação DGPM-101;

c) as bibliotecas que apoiam os cursos do SEN e de Pós-Graduação devem fazer o 
depósito dos trabalhos dos alunos inserindo-os no RI-MB em até 120 dias, após a 
aprovação do trabalho pela banca; e

d) as bibliotecas das OMOT deverão inserir a produção científica das áreas de sua 
responsabilidade técnica no RI-MB, no prazo de 60 dias, a contar da data de entrega 
pelo autor.

Fonte: http://sgm.mb/PUB/Normas/SGM-502-1aEdicao.pdf



Previsão de depósitos 

Item 1.6 da DGPM (Rev9-2021) – Gestão da produção Científica

● Cursos realizados pelos Oficiais da MB em Instituições Extra-MB, níveis lato 
sensu e stricto sensu e Cursos do SEN (Graduação, Aperfeiçoamento, 
Especialização, C-EMOS, C-SUP e C-PEM).

● Previsão de conclusão em 2020 – 1.034.
● Previsão de conclusão em 2021 – 1.021.

Fonte:  MSG R311703Z/MAR/2021 De PESCFN e R172023Z/JUN/2021 De 
PESMIL.
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Meta de 2021: 4827

A meta de 2021 é composta pela diferença dos trabalhos publicados em  2019 somados aos trabalhos 
publicados em 2020.

Previsão de depósitos 



Previsão de depósitos 

● Conscientização junto aos autores e OMOT sobre a importância do 
depósito da produção científica no Repositório Institucional da 
Marinha, apesar do procedimento ter sido incluído nas normas 
DGPM-101, EMA-431 e SGM-502, o que afeta diretamente o 
crescimento da base, como verificado no indicador 1.



Rede Sudeste de Repositórios Institucionais -
RIAA

Objetivos:

● Contribuir para a visibilidade, 
acessibilidade, promoção, disseminação 
e preservação dos documentos 
produzidos por instituições sediadas na 
Região Sudeste para promover seu uso e 
compartilhamento;

● Incentivar, coordenar e integrar as 
instituições participantes em estudos, 
capacitações e ações conjuntas quanto a 
implantação de repositórios, troca e 
compartilhamento de experiências e 
outros assuntos correlatos, como Acesso 
Aberto e Ciência Aberta.



                                                 Integração com o IBICT



                                                 Integração com o IBICT



                                                Próximas ações:

● Lançamento da nova versão do Repositório – Dspace 6.3;

● Atualização do termo de autorização;

● Lançamento da 2ª edição da cartilha;

● Lançamento dos manuais de depósito e preenchimento de metadados;

● Incluir trabalhos previstos para conclusão em 2020 e 2021;

● Interoperabilidade com bases internacionais; e

● Indexação no Google Acadêmico.



DÚVIDAS?



Contato:
1ºTen (T) JÉSSICA NASCIMENTO
Encarregada da Divisão de Gerência e Coordenação 
da Rede BIM
Encarregada da Divisão de Processamento Técnico
Encarregada da Divisão de Repositório Institucional
E-mail: jessica.nascimento@marinha.mil.br 
(21) 2516-0265 / RETELMA: 8110-7989

Obrigada!

mailto:jessica.nascimento@marinha.mil.br

	Slide1
	Slide 2
	Slide 3
	Slide 4
	page10
	page11
	Slide 7
	Slide 8
	Slide 9
	Slide 10
	Slide 11
	Slide 12
	Slide 13
	Slide 14
	Slide 15
	Slide 16
	Slide 17
	Slide 18
	Slide 19
	Slide 20
	Slide 21
	Slide 22
	Slide 23
	Slide 24
	Slide 25
	Slide31
	Slide9
	Slide12
	Slide13
	Slide14
	Slide15
	Slide16
	Slide 33
	Slide10
	Slide 35
	Slide33
	Slide38
	Slide 38
	Slide 39
	Slide 40
	Slide40
	Slide41
	Slide42
	Slide43
	Slide37
	Slide 46
	Slide17
	Slide32
	Slide34
	Slide35
	Slide36
	Slide25
	Slide21
	Slide 54
	Slide 55
	Slide 56
	Slide 57
	Slide 58
	Slide 59
	Slide 60
	page31
	Slide44
	page33
	page34
	Slide 65
	Slide 66

