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O Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP –
Universidade de São Paulo – foi desenvolvido em 1984-1985 pela
Coordenadoria de Administração Geral e opera desde 1987, gerenciado
por uma Comissão de Credenciamento. O regimento do Programa foi
atualizado em 2006, visando ajustar-se ao contexto de
internacionalização e às exigências de modernização dos veículos de
divulgação científica da USP.
Uma das iniciativas daí decorrentes foi a criação, em 2008, do Portal de
Revistas da USP, sediado no SIBi/USP – Sistema Integrado de Bibliotecas
da USP. O objetivo é reunir, organizar e prover acesso pleno às revistas
publicadas sob a responsabilidade da Universidade, ampliando a
visibilidade desses periódicos. O Portal dispõe de 52 títulos, das áreas
das ciências biológicas (23), humanas (16) e exatas (3), além dos
periódicos de museus (3) e de centros e institutos especializados (7). O
Programa de Apoio às Publicações Científicas Periódicas da USP
estabeleceu parceria com a Bireme – Centro Latino-Americano e do
Caribe de Informação em Ciências da Saúde – e adotou o modelo SciELO
de publicação eletrônica. Com isso, os interessados têm fácil acesso ao
conteúdo completo das publicações, além de poder consultar indicadores
da produção científica, como índices de citação e relatórios de co-autoria.
Fisioterapia e Pesquisa é uma das publicações da área de biológicas já
credenciada e disponível no Portal (http://www.revistasusp.sibi.usp.br/
scielo.php).
Lembrando que Fisioterapia e Pesquisa é o órgão oficial da Associação
Brasileira de Fisioterapia e constitui um importante meio de divulgação
da associação, esta também passa a ter sua visibilidade sensivelmente
ampliada pelo Portal de Revistas. Louvamos a iniciativa da USP, em
especial a Comissão de Credenciamento, pelo empenho em tornar
visíveis os periódicos da Universidade, divulgando o conhecimento aí
produzido.
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