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MISSÃO

Integrar todas as bibliotecas da Rede a fim de facilitar o acesso aos seus 
acervos, empreender economicidade de recursos humanos e materiais e 
desenvolver a melhoria contínua dos serviços informacionais voltados para as 
necessidades da Marinha e em benefício da sociedade.

VALORES

A qualidade das informações o atendimento das necessidades do usuários e a 
troca de experiências para disseminar conhecimentos.

VISÃO

A Rede BIM será moderna e com informações consistentes, abarcando todas 
as áreas de conhecimento, com ênfase naquelas relacionadas às atribuições 
da Marinha determinadas em sua missão.
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Sobre a Rede BIM

● Rede colaborativa, gerenciada pela Biblioteca da Marinha, em funcionamento 
desde 2004;

● Criada com o intuito de padronizar os dados bibliográficos de suas 
bibliotecas e disponibilizá-los por meio de uma consulta única aos usuários; 

● Composta pelas bibliotecas das Organizações Militares (OM), especializadas 
nos assuntos de interesse de cada OM; e

● Utiliza o Sistema Pergamum, desenvolvido pela Pontifícia Universidade 
Católica do Paraná (PUC-PR), para gerenciar os acervos, impressos e digitais, 
de todas as bibliotecas da Rede.
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Rede BIM em números

Atualmente conta com 

45 bibliotecas 

*inclusão da Biblioteca da 
Estação Antártica 

Comandante Ferraz (EACF)
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Rede BIM em números

Relatórios gerados dia 09NOV

Total de títulos e 
exemplares

Relatório 144

Total de usuários ativos

Relatório 36
Total de empréstimos

Relatório 30
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SGM 502 - 1ª Edição

Capítulo 1 – Gestão de Bibliotecas* (manual)

Capítulo 2 – Criação, extinção e funcionamento 
de bibliotecas

Capítulo 3 – Rede de Bibliotecas Integradas da 
Marinha (Rede BIM)

Capítulo 4 – Produção editorial (Departamento 
de Publicações)

Anexos 
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SGM 502 - 1ª Edição

ANEXOS

ANEXO A - Modelo de Recibo de Doação
ANEXO B – Proposta de Criação de Biblioteca
ANEXO C – Declaração de Extinção de Biblioteca
ANEXO D – Rede de Bibliotecas Integradas da Marinha (Rede 
BIM)
ANEXO E – Modelo de Mapa de Estatística Mensal
ANEXO F - Termo de Autorização para a Publicação Eletrônica 
ANEXO G – Modelo de Recibo de Empréstimo Entre Bibliotecas
ANEXO H - Termo de Compromisso
ANEXO I – Especialidades dos Acervos
ANEXO J – Termo de Autorização de Uso da Obra
ANEXO K – Termo de Abertura de Apoio Editorial
ANEXO L – Contrato de Prestação de Serviço de Editoração
ANEXO M - Glossário
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Competências da Biblioteca da Marinha

a) A Gerência e Coordenação da Rede BIM;

b) Prestar assessoria e suporte às solicitações diárias, por telefone e/ou correio eletrônico às OM 

participantes da Rede BIM;

c) Controlar e avaliar, com base nas normas e padrões estabelecidos, o uso do Sistema Pergamum pelas 

OM participantes da Rede;

d) Assegurar o uso correto dos padrões e procedimentos técnicos aprovados pela Rede;

e) Realizar anualmente um encontro com os encarregados e auxiliares das bibliotecas integrantes;

f) Informar, no decorrer de todo o ano, por correio eletrônico, as correções a serem executadas e os 

procedimentos a serem implementados por todas as bibliotecas; e

g) Fomentar o aprimoramento dos profissionais da Rede BIM, divulgando eventos da área, e realizando 

treinamentos e reuniões técnicas.
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Competências das bibliotecas participantes

a) Participar dos treinamentos e encontros anuais (e extraordinários), sempre que convocados;

b) Instruir e treinar os militares que estarão em contato direto com o público para auxiliarem o 

usuário na recuperação da informação de forma rápida e precisa;

c) Dispensar especial atenção para com a segurança do local, das instalações e do acervo;

d) Gerenciar os recursos necessários para a inclusão de dados bibliográficos no sistema;

e) Incluir os dados dos usuários e acervos nos sistemas utilizados na Rede; atividade esta que 

deverá ser realizada por um profissional com formação universitária em Biblioteconomia ou 

profissional capacitado nos cursos e treinamentos previstos pela Rede BIM; e

f) Utilizar o Sistema Pergamum para todas as atividades da biblioteca, como na geração de 

relatórios e estatísticas. 
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Vantagens oferecidas pela Rede BIM

● Consultoria técnica pela gerência da Rede;

● Consulta única com maior rapidez em pesquisas, por meio da utilização do 

Sistema Pergamum;

● Canal direto com a gestão do Sistema Pergamum, a PUC-PR, para solucionar 

possíveis inconsistências e erros;

● Eficiência no atendimento aos usuários, com acesso ao catálogo de toda Rede;

● Padronização no processamento técnico; 

● Otimização das atividades de aquisição, permuta e doação;

● Redução dos custos ao utilizar um sistema único para o catálogo coletivo;
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Vantagens oferecidas pela Rede BIM

● Catalogação compartilhada;

● Empréstimo entre as bibliotecas da MB e bibliotecas parceiras;

● Desenvolvimento conjunto das bibliotecas e fortalecimento das parcerias 

internas;

● Apresentação das boas práticas da Biblioteconomia, incremento dos acervos e 

serviços prestados;

● Capacitação contínua dos bibliotecários e auxiliares de biblioteca;

● Vantagens nas negociações com fornecedores comuns; e

● Disponibilização de cursos e treinamentos em instituições parceiras.
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SGM 502 - 1ª Revisão

Capítulo 1 – Rede de Bibliotecas Integradas 
da Marinha (Rede BIM) 

Capítulo 2 – Repositório Institucional da 
Produção Científica da Marinha do Brasil 
(RI-MB)

Capítulo 3 – Portal de Periódicos da Marinha 
do Brasil (PP-MB) *inclusão

Capítulo 4 – Produção editorial 
(Departamento de Publicações)

Anexos 
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SGM 502 - 1ª Revisão

ANEXOS

ANEXO A - Modelo de Recibo de Empréstimo Entre Bibliotecas
ANEXO B - Termo de Compromisso
ANEXO C - Formulário de Cadastro de usuários na Rede BIM
ANEXO D - Modelo de Recibo de Doação
ANEXO E - Formulário de Visita Técnica
ANEXO F - Termo de Autorização para a Publicação Eletrônica 
ANEXO G - Formulário de Solicitação de Ingresso no PP-MB
ANEXO H - Termo de Autorização de Uso da Obra
ANEXO I - Termo de Abertura de Projeto Editorial
ANEXO J - Contrato de Prestação de Serviço de Editoração
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Visita Técnica 2020

OM solicitante:

● Casa do Marinheiro (CMN) em OUT.

Como solicitar? 

● A biblioteca (integrante da Rede BIM) deverá solicitar a VISITEC da equipe 
da Biblioteca da Marinha por MSG, arcando com os custos de diárias e 
passagens, caso seja fora de sede.
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Calendário 2020

● Comemoração alusiva ao Dia do Bibliotecário;

● Bate-papo com o Autor (2);

● Oficina “Aprendendo a Ler Cartas Náuticas”;

● Projeto “Criança que lê”;

● 5 treinamentos presenciais do Sistema Pergamum e XXII REU da Rede; e

● II Seminário sobre Periódicos Científicos, Bibliotecas Digitais e Repositório

Institucional da Marinha do Brasil (II SEPRIM).
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Pandemia do novo coronavírus (COVID-19)

E agora?
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Consultas ao Pergamum

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

1 2001 4001 6001 8001 10001 12001

5165

4995

4612

4855

4134

4710

6248

9379

7522

4816

2019 2020
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Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

1 201 401 601 801 1001 1201 1401 1601 1801

778

752

563

825

651

944

858

1156

1037

813

2019 2020

Empréstimos da Rede
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Acesso à base de dados Minha Biblioteca (livros digitais)

Dezembro

Novembro

Outubro

Setembro

Agosto

Julho

Junho

Maio

Abril

Março

Fevereiro

Janeiro

1 101 201 301 401 501 601

467

139

306

306

216

273

300

257

68

252

2019 2020
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Ações da Biblioteca da Marinha durante a pandemia

● Retomada do desenvolvimento do Site da Biblioteca da Marinha;

● Lançamento do Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB);

● Webinar para lançamento do PP-MB; 

● Aquisição de nova Biblioteca Volante; 

● Atualização do software Dspace para a versão 6.3; e

● Assinatura de vídeos de treinamento EAD do Sistema Pergamum.

*Elaboração de manuais que estão em fase de diagramação pelos designers;
*Desenvolvimento das comemorações do bicentenário da Independência;
*Empréstimos das Bibliotecas Rotativas aos navios em comissão;
*Protocolo de Reabertura das Bibliotecas;
*E muito mais.
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Site da Biblioteca da Marinha (internet)

www.marinha.mil.br/bibliotecadamarinha



23

Site da Biblioteca da Marinha (internet)
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Site da Biblioteca da Marinha (internet)
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Minha Biblioteca: livros digitais

● Base de dados de livros digitais assinada 
em 2014.

● Milhares de títulos técnicos, acadêmicos 
e científicos, em português, divididos em 
7 catálogos: Medicina, Saúde, Exatas, 
Jurídica, Sociais Aplicadas, Pedagógica e 
Artes & Letras, que atendem à 
bibliografia de mais de 250 cursos de 
graduação.

● Como acessar?

O acesso deverá ser solicitado à 
Biblioteca da Marinha por meio do 
preenchimento do formulário de 
cadastro da Rede BIM, na página da 
biblioteca, na intranet da DPHDM.
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Minha Biblioteca: livros digitais

http://www.dphdm.mb/dphdm/departamentos/biblioteca-da-marinha

*Termo de Compromisso de Uso de Bases de Dados
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Minha Biblioteca: livros digitais
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Bases de Dados

Quais as bases oferecidas 
pela Rede? 

Como acessar?
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Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/
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Repositório Institucional da Produção Científica da Marinha do 
Brasil (PP-MB)

https://www.marinha.mil.br/dphdm/producao-cientifica-mb
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Aquisição de Nova Biblioteca Volante

Climatizada

Ambiente de estudo

Acervo atualizado
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Treinamentos EAD do Sistema Pergamum

Oferecido pela PUC-PR, desenvolvedora 
do Pergamum

Objetivo: capacitar toda a equipe sobre 
as novas funcionalidades do sistema.

Única assinatura abrangendo toda a Rede 
BIM

Duração: 1 ano de vigência
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Treinamentos EAD do Sistema Pergamum

3 turmas: SET, OUT e NOV

1 ano de acesso

https://www.pergamum.pucpr.br/
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Treinamentos EAD do Sistema Pergamum

Desafios: 

Dificuldade de conexão a bordo por conta da restrição de utilização 
do navegador Internet Explorer e necessidade de download do 
Microsoft Silverlight;

Sistema operacional Linux; e

Necessidade de alteração de perfil de internet.
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Treinamentos EAD do Sistema Pergamum

Feedback: 

“Ten. Jéssica,
Sou…, estou realizando o treinamento via EAD, meus principais problemas de acesso foram em 
virtude do Silver Light não funcionar nos navegadores atuais do Windows 10, consegui gerar um 
atalho para acesso no antigo Internet Explorer, mesmo assim trava constantemente, contudo, 
consigo realizar a visualização dos vídeos propostos, e com relação ao conteúdo dos vídeos, 
achei de grande valia, pois não havia tido nenhum treinamento para utilização do Sistema.” 
(ENRG)

“Prezada Tenente Jéssica. bom dia!
PTC que minha participação no Curso Pergamum está sendo por leitura dos módulos, pois o 
CPD do HNMD não conseguiu realizar a instalação do Silver Light versão Linux para 
visualização dos vídeos.” (HNMD)

“Boa tarde Tenente Jessica,
consegui acessar, porém os computadores de bordo utilizam o sistema operacional Ubunto, e 
esse sistema não abre os vídeos do portal, além disso, como o biblioteca não esta abrindo estou 
impedido de a utilizar para fazer o curso.” (CIAA)
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Para 2021

● II Seminário de Periódicos Científicos, Bibliotecas Digitais e 
Repositório  Institucional da Marinha (II SEPRIM) SET2021;

● Seminário de Cartografia Histórica; e

● Implantação de Metabuscador.
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Obrigada!

Contato:

1ºTen (T) JÉSSICA NASCIMENTO

Encarregada da Divisão de Gerência e Coordenação da Rede BIM

Zimbra: jessica.nascimento@marinha.mil.br 

(21) 2516-0265 / RETELMA: 8110-7989

mailto:jessica.nascimento@marinha.mil.br


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

RI-MB

Primeiro-Tenente (RM2-T) Alessa

Rio de Janeiro,  12 de novembro de 2020

 XXII Reunião de Bibliotecas Integradas da Marinha



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.

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

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

Como acessar?



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

Como acessar?



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?



Como depositar?



Como depositar?







Política

●DGPM–101 – 8ªRev2018

●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 X desta publicação”.

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”.

http://ema.mb/publicacoes



Política
●SGM-502 - 1ªedição2019

Item 3.7 REPOSITÓRIO INSTITUCIONAL DA PRODUÇÃO CIENTÍFICA DA 
MARINHA
 
3.7.3  Responsabilidades das bibliotecas “depositárias” da produção intelectual 
da MB.
 As  unidades  de informação que compõem a Rede deverão observar as seguintes 
orientações:
a) As  bibliotecas  que apoiam  os  cursos  do  SEN  e  de  Pós-Graduação  devem  
fazer  o depósito dos trabalhos dos alunos em até 120 dias, após a aprovação do 
trabalho pela banca;
b) As  bibliotecas  das  OMOT  deverão  inserir  a  produção  científica  das  áreas  
de  sua responsabilidade técnica, no prazo de sessenta dias, a contar da data de 
entrega pelo autor;
c) Recolher e arquivar os termos de autorização de publicidade dos trabalhos na 
Rede BIM; e
d) 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 da DPHDM e na publicação 
DGPM-101.

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



Previsão de depósitos 

Item 1.6 da DGPM (Rev8-MOD1) – 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).

● Concluídos em 2019 – 855; e
Previsão de conclusão em 2020 – 873.

Fonte:  MSG R232032ZMAR2020 De PESCFN e R292121ZJUN2020 De 
PESMIL.



Previsão de depósitos 

● Indicador 2: Depósito da produção científica na Rede BIM
trabalhos científicos inseridos / previsão trabalhos científicos concluídos x 100 = 0%.
304 inseridos (JAN-SET2020) / 855 concluídos em 2019 x 100 = 35,5 %

● O indicador 2 passou a ser medido em DEZ2019, com base nos cursos concluídos naquele ano 
por oficias da Força e informados pela DPMM e CPesFN via mensagem. Ao todo, 855 oficiais 
concluíram cursos do Sistema de Ensino Naval e Extra-MB, níveis lato e stricto sensu, no ano de 
2019. Até 30 de setembro  de 2020, foram depositados, no Repositório, 304 itens, contabilizando 
35,5% do total esperado. De acordo com a DPMM e CpesFN, 873 oficias deverão concluir 
cursos do Sistema de Ensino Naval e Extra-MB no ano de 2020. Dessa forma, estima-se que nos 
próximos meses sejam inseridos mais 1.424 trabalhos, somando-se o passivo do ano de 2019 e a 
previsão de itens de 2020.

Fonte:  MSG R232032ZMAR2020 De PESCFN e R292121ZJUN2020 De PESMIL.



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 do manual de depósito e preenchimento de metadados;

● Incluir trabalhos digitais – passivos;

● Incluir trabalhos digitalizados – passivos;

● Incluir trabalhos previstos para conclusão em 2020;

● Interoperabilidade com bases internacionais;

● Indexação no Google Acadêmico.



                                                 OBRIGADA!!!

ALESSA FABÍOLA DOS SANTOS CESLINSKI
Primeiro-Tenente (RM2-T)
Diretoria do Patrimônio Histórico e Documentação da Marinha – DPHDM
Encarregada das Divisões de Repositório Institucional e Processamento Técnico
E-mail: alessa@marinha.mil.br | Notes: DPHDM-72
Telefone: (21) 2516-0265

Visite o sítio eletrônico da DPHDM e
conheça nossas atividades culturais:

 <www.dphdm.mb>



Apresentação do Portal de Periódicos da 
Marinha (PP-MB)

1T (RM2-T) TEREZINHA de Fatima Puppim dos Reis

Rio de Janeiro, 12 de Novembro de 2020.
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• Portal que reúne periódicos da Marinha atinentes aos temas de Segurança, Defesa 
Naval, História, Ciência, Tecnologia e Inovação.

•

• Desenvolvido na plataforma Open Journal Systems (OJS), baixado diretamente do 
Public Knowledge Project (PKP), na versão 3.0.0.

•

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

• <https://portaldeperiodicos.marinha.mil.br/>.

Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)
O que é?

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


OBJETIVO GERAL: reunir, em um único ambiente digital, os periódicos científicos, 
culturais e de divulgação produzidos pelas OM da MB.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

●Normatizar os procedimentos para criação, funcionamento, estrutura, manutenção e 
qualificação do PP-MB;

●Promover ambiente digital seguro aos periódicos da MB;

●Fomentar o controle bibliográfico dos periódicos e a preservação da memória científica da MB 
em documento digital;

●Gerar economicidade de recursos com manutenção de páginas e servidores que hospedam o 
conteúdo das  revistas produzidas pela MB;

●Facilitar a editoração, gestão, manutenção e preservação dos periódicos, visando seu 
fortalecimento, desenvolvimento e qualificação; e

●Prover treinamento e assessoria técnica no uso da plataforma OJS.

Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

Objetivos



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

Tipos de periódicos

Publicações periódicas podem ser em papel ou em meio eletrônico, publicada em intervalos de 
tempo  regulares, por exemplo os jornais, revistas, boletins etc. O PP-MB é composto por 
periódicos científicos, culturais e de divulgação.

●Periódicos Científicos: possuem caráter científico, objetiva publicação de trabalhos resultantes de 
pesquisas científicas, de modo a realizar a comunicação científica entre os pares e à comunidade 
científica em geral. Promove visibilidade ao autor e para Instituição, além de promover o avanço da 
ciência.

●Periódicos Culturais: tem o objetivo de publicar informações acerca do movimento cultural 
dentro da Força e dar voz à produção cultural institucional, abordando diversas temáticas 
multidisciplinares.

●Periódicos de Divulgação: tem o objetivo de divulgar informações de caráter geral e abrangente, 
linguagem de especialistas para leigos, de fácil entendimento à sociedade e a Família Naval.

Baseado em: ABNT.



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

Tipos de periódicos

Periódicos Científicos:



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

Procedimentos de ingresso no Portal



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)
Metas e cronograma

Como está a implantação do Portal?



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)
Metas e cronograma

Como está a implantação do Portal?



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)
Estatísticas de Acessos em 2020

Ago Set Out
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Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)
Metas e cronograma

DEZ2021 - adesão de todas as revistas identificadas;

DEZ2022 - todas as revistas com fluxo editorial no PP-MB;

DEZ2022 - aumento do número de revistas indexadas em bases 
de dados nacionais e internacionais.



Portal de Periódicos da Marinha do Brasil (PP-MB)

Equipe da DPHDM



DÚVIDAS?
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