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1. APRESENTAÇÃO 

Este guia descreve o que é o SciELO Livros, seus objetivos, funções, produtos, serviços, 

o marco institucional a partir do qual se desenvolve, sua estrutura de governança e 

operação, as modalidades de financiamento, as vantagens que oferece e as condições 

para a participação das editoras universitárias. 
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2. OBJETIVOS 

O SciELO Livros efetua a indexação, publicação e interoperação online de coleções 

nacionais e temáticas de livros acadêmicos, com o objetivo de maximizar a visibilidade, 

acessibilidade, uso e impacto das pesquisas, ensaios e estudos que publicam. 

O SciELO Livros opera como rede cooperativa de editoras universitárias e outras 

editoras que publicam livros de caráter científico, assim como de instituições 

intermediárias e usuárias de informação científica. 

A Rede SciELO Livros interopera e compartilha objetivos, recursos, metodologias e 

tecnologias com a Rede SciELO de periódicos científicos, de modo a contribuir com o 

desenvolvimento da comunicação científica em ambos os meios de publicação. 
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3. FUNÇÕES, PRODUTOS E SERVIÇOS 

O SciELO Livros opera funções, produtos e serviços que são disponibilizados e 

acessíveis de modo equitativo pelas editoras participantes. As metodologias e 

tecnologias do SciELO seguem o estado da arte internacional e visam a: (i) contribuir 

para o aperfeiçoamento da publicação on-line pelas editoras participantes; (ii) 

fortalecer e ampliar a visibilidade e disponibilidade das suas coleções de livros; e (iii) 

medir o seu desempenho segundo acesso, downloads e citações recebidas.  

 

O SciELO Livros exerce quatro conjuntos de funções e serviços básicos que são 

operados online: indexação; publicação; interoperação e disseminação. 

A indexação consiste no registro, armazenamento e operação em bases de dados dos 

metadados que conformam as referências bibliográficas dos livros como um todo (nível 

monográfico) e seus capítulos (nível analítico). Inclui também o registro das referências 

citadas no contexto dos capítulos ou do livro como um todo. Esta indexação permite o 

controle bibliográfico das publicações por meio de um registro de dados bibliográficos 

(ou metadados) que identificam e descrevem os livros e seus capítulos. Esse registro 

segue padrão internacional. 
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Os registros bibliográficos apontam para o texto completo de modo que sua 

recuperação na web sirva de meio de acesso aos livros ou seus capítulos. A base de 

dados dos registros bibliográficos é uma fonte organizada para atender a buscas 

bibliográficas, intercâmbio de registros e links com outros índices, sistemas e serviços 

bibliográficos que operam na Internet. 

 

Como os registros bibliográficos contêm também as referências bibliográficas das 

citações feitas nos capítulos e/ou no livro como um todo, o SciELO Livros operará uma 

base bibliométrica de citações concedidas e recebidas, assim como a ativação de links 

para os documentos citados. 

Como parte da indexação, os livros SciELO terão um ISBN correspondente à versão 

digital e o número DOI (Digital Object Identifier), que permitem a identificação única 

do livro e facilitam a localização dos arquivos digitais na web. 
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Os registros bibliográficos serão operados sempre em acesso aberto, 

preferencialmente de acordo com a opção CC-BY 4.0, ou CC-BY-NC 4.0. Esta atribuição 

permite que os registros bibliográficos sejam compartilhados para uso nos mais 

diferentes serviços, com a condição de que o livro original seja referenciado 

apropriadamente.  

A segunda função do SciELO Livros é a publicação online, que consiste no 

armazenamento e disponibilização na web dos textos completos dos livros e seus 

capítulos. Os textos são organizados em três formatos principais: (a) HTML (Hyper Text 

Markup Language), orientado para a apresentação pelos web browsers; (b) PDF 

(Portable Document Format), orientado para a reprodução dos textos no formato 

original e impressão em papel; e (c) ePUB (Electronic Publication), orientado para os 

dispositivos e softwares de leitura de livros com a possibilidade de ajustar-se aos 

diferentes tamanhos de telas dos leitores de livros, computadores, televisores, tablets 

e telefones celulares.  
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O SciELO Livros publicará os livros em duas modalidades de acesso. A primeira, em 

acesso aberto, com o acesso sem barreira aos livros regido pela atribuição do Creative 

Commons, preferencialmente segundo a opção CC-BY 4.0, ou CC-BY-NC 4.0.  

A segunda modalidade é a venda de livros, que será realizada inicialmente por meio de 

companhias e serviços de comercialização de livros online com as quais o SciELO Livros 

tem contrato de distribuição. Quando a coleção do SciELO Livros alcançar um número 

adequado de livros comercializados, a venda será feita também diretamente pelo 

SciELO Livros com uma opção no portal. 

Cabe às editoras definir que livros serão comercializados e o preço de venda. Essa 

definição é informada quando da submissão do livro ao SciELO. A editora poderá 

mudar a modalidade de acesso e o preço a qualquer momento.  

 

 



 

A terceira função do SciELO Livros compreende a interoperabilidade e disseminação 

dos livros na web com o objetivo de maximizar sua visibilidade, acessibilidade, uso e 

impacto. A expectativa é viabilizar o acesso aos livros SciELO nos principais portais, 

índices e serviços bibliográficos de localização e distribuidoras de livros digitais. A 

interoperabilidade será realizada, por um lado, por meio dos metadados dos livros 

transferidos para os índices e sistemas de busca com link de volta para os textos 

completos nos servidores do SciELO e, por outro lado, pela transferência dos textos 

completos para os portais, sistemas e serviços de publicação e venda de livros. Para 

tanto, o SciELO manterá contratos de indexação, distribuição e venda dos livros com 

as empresas e instituições responsáveis pelos índices, portais, sistemas e serviços de 

indexação, busca, publicação e venda.  
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4. MARCO INSTITUCIONAL 

O desenvolvimento e operação do SciELO Livros é realizado no âmbito do Programa 

SciELO da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo (FAPESP) em 

parceria com a Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU). Essa parceria 

dá continuidade ao projeto piloto em que se desenvolveu a plataforma metodológica 

e tecnológica do SciELO Livros, que culminou com o seu lançamento em 30 de março 

de 2012. O projeto piloto foi liderado e financiado por um consórcio formado pelas 

editoras da Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho (UNESP), 

Universidade Federal da Bahia (UFBA) e Fundação Oswaldo Cruz (FIOCRUZ), que 

continuam na liderança da operação regular do SciELO Livros. A execução do SciELO 

Livros é apoiada pela Fundação de Apoio à Universidade Federal de São Paulo 

(FapUnifesp). 

A plataforma metodológica e tecnológica do SciELO Livros foi desenvolvida pela 

BIREME/OPAS/OMS durante o projeto piloto em cooperação técnica com a FapUnifesp 

e as editoras do consórcio. Após o seu lançamento, o desenvolvimento e manutenção 

da plataforma são realizados pelo SciELO. 
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5. GOVERNANÇA E OPERAÇÃO 

O SciELO Livros constitui uma instância e espaço comum de 

produtos, serviços e eventos orientados para o desenvolvimento 

das capacidades e infraestruturas de indexação, publicação, 

interoperação e disseminação de coleções de livros acadêmicos. 

Seu desenvolvimento e sua operação são realizados em rede de 

cooperação que envolve as editoras participantes. 

A Rede SciELO Livros conta com um sistema de governança formado por comitês que 

orientam e supervisam o desenvolvimento e operação do SciELO Livros, uma secretaria 

técnica de apoio ao sistema de governança e uma unidade operacional de coordenação 

e implantação do projeto.  

Nesse contexto, a governança do SciELO Livros é assistida por duas instâncias 

específicas de gestão: o Comitê Gestor e o Comitê Consultivo. 

O Comitê Gestor é responsável por acompanhar o planejamento, e a sustentabilidade 

do Projeto SciELO Livros no que se refere ao desenvolvimento do modelo de negócios, 

das metodologias e tecnologias de publicação e disseminação. A este comitê cabe a 

aprovação, seguimento, avaliação do plano de trabalho anual do SciELO Livros, sua 

implantação, ajustes e consecução dos resultados almejados. É formado por 

representantes das editoras fundadoras do SciELO Livros (Editoras FIOCRUZ, UNESP e 

EDUFBA) como membros permanentes e do Programa SciELO. Sua composição será 

redefinida anualmente de acordo com o universo de editoras participantes. Também 

cabe a este comitê representar as editoras participantes no aperfeiçoamento 

continuado do modelo de negócios do SciELO Livros. 
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O Comitê Consultivo é a instância de caráter científico responsável pelo 

desenvolvimento das coleções; abrange as funções de atualização e aplicação dos 

critérios de qualidade para a inclusão e permanência de editoras e respectivas coleções 

de livros. É formado por pesquisadores com experiência editorial indicados pelas 

editoras que participam do SciELO Livros, os quais nele atuam por um período de dois 

anos renováveis. Participam também do Comitê Consultivo representantes indicados 

pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), pelo 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), pela 

Associação Brasileira de Editoras Universitárias (ABEU) e pelo Programa SciELO. 
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6. SUSTENTABILIDADE E FINANCIAMENTO 

A sustentabilidade financeira do SciELO Livros é baseada, por um lado, no aporte 

financeiro das editoras participantes com valores proporcionais ao número de livros 

publicados. As editoras contribuem com um valor definido para a publicação de cada 

livro. Por outro lado, caberá ao SciELO uma porcentagem das vendas de livros. O 

Comitê Gestor definirá anualmente o valor a ser pago por livro publicado e a 

porcentagem nas vendas com base no orçamento anual da operação do SciELO Livros. 

O SciELO e a ABEU buscarão obter recursos adicionais por meio de projetos de 

desenvolvimento e inovação junto às agências de apoio à pesquisa e educação, a 

fundações de apoio à cultura, além de patrocínios de empresas privadas quando não 

firam os princípios éticos de comunicação científica. 
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7. PARTICIPAÇÃO DAS EDITORAS 

A participação na Rede SciELO Livros é voluntária e está 

aberta a todas as editoras – universitárias ou não – que 

publicam livros de caráter científico em todas as áreas 

do conhecimento. 

As editoras interessadas em participar da Rede SciELO 

Livros devem formalizar o pedido de ingresso 

acompanhado de formulário com dados sobre a 

editora e seu conselho editorial. O pedido é analisado 

pelo Comitê Consultivo, que decide sobre o ingresso. 

As editoras aprovadas completam o processo de 

admissão com a assinatura do termo de adesão à Rede 

SciELO. Da mesma forma que o ingresso é voluntário, 

as editoras podem interromper sua participação no 

SciELO Livros em qualquer momento.  

Ao aderir ao SciELO, a editora se compromete a seguir 

as recomendações do SciELO Livros nos seus processos 

de avaliação e controle de qualidade dos livros.  

Todas as editoras participantes da Rede SciELO Livros 

têm os mesmos direitos de acesso e uso dos produtos 

e serviços, assim como de serem escolhidas para 

participar nos processos e instâncias de governança.  

Uma vez aprovado seu ingresso, as editoras estão habilitadas a submeter coleções de 

livros para publicação segundo um cronograma definido de comum acordo com o 

SciELO Livros. 
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8. A SUBMISSÃO DE LIVROS PARA PUBLICAÇÃO 

As editoras podem submeter livros individuais ou coleções de livros para inclusão no 

SciELO Livros.  

A submissão é feita relacionando-se cada livro em uma planilha com identificação 

padronizada do título, autoria, ISBN e modalidade de acesso ao livro (aberto ou 

comercial). Para cada livro a editora deve enviar antecedentes sobre sua avaliação, isto 

é, cópia dos pareceres de aprovação ou descrição do processo de aprovação.  

Os livros são submetidos ao SciELO preferencialmente em versão digital e transferidos 

online. Para tanto, cada editora dispõe de acesso e áreas de armazenamento nos 

servidores do SciELO. Caso a editora não tenha versão digital do livro indicado, uma 

cópia bem preservada do livro impresso deve ser encaminhada pelo correio. 

Toda submissão de livros deve ser feita mediante uma editora. Não serão 

disponibilizados livros de publicação autônoma. 
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9. QUAL O CUSTO DA PARTICIPAÇÃO? 

O Comitê Gestor do SciELO livros é responsável pela 

definição do valor com que as editoras devem contribuir 

para cada livro publicado.  

O valor atual foi fixado em R$ 1.000,00 por livro.  

O valor será o mesmo, independentemente da modalidade 

de publicação do livro, em acesso aberto ou comercial. Esse 

pagamento será realizado uma única vez e cobrirá todos os 

serviços e funções exercidas pelo SciELO. As formas de 

pagamento serão estabelecidas de comum acordo entre o SciELO Livros e as editoras.  

Os preços dos livros à venda praticados pelo SciELO Livros seguirão as listas de preços 

fornecidas pelas editoras, que poderão ser modificadas e comunicadas ao SciELO com 

pelo menos 5 dias úteis de antecedência. 

Inicialmente, os livros serão comercializados por distribuidores com quem o SciELO 

mantém acordos. Mais adiante, quando houver número adequado de livros à venda o 

SciELO passará a operar também um serviço de vendas com a implantação de 

infraestrutura e serviços de controle e prevenção de cópias.  

Em geral as companhias distribuidoras de livros eletrônicos operam com retenção 

entre 45% (quarenta e cinco por cento) e 55% (cinquenta e cinco por cento) do valor 

das vendas realizadas.   

Cabe ao Comitê Gestor definir anualmente as porcentagens de distribuição das vendas 

entre as editoras e o SciELO. A porcentagem dedicada ao SciELO será baseada no 

orçamento anual do SciELO e se aplicará a todas as editoras. 

O saldo remanescente após a retenção das distribuidoras será dividido 

equitativamente entre o SciELO Livros e as editoras participantes.  
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Entretanto, o SciELO só começará a participar nas vendas quando estas ultrapassarem 

o valor que a editora paga para publicação de cada livro, ou seja, R$ 1.000,00. Por 

exemplo, um livro com preço de R$ 20,00 produz uma receita de R$ 10,00 por venda, 

que serão inicialmente transferidos integralmente à editora para os primeiros 100 

livros vendidos e posteriormente divididos em partes iguais entre a editora e o SciELO, 

ou seja, R$ 5,00 a cada um por livro.  

Livros comerciais podem ser transformados para a modalidade de acesso aberto, e 

vice-versa, por decisão das respectivas editoras e comunicadas ao SciELO. 

Este modelo será revisado anualmente com o objetivo de assegurar a 

autossustentabilidade do projeto e maximizar o retorno para as editoras. 
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10. VANTAGENS DA PARTICIPAÇÃO NO SCIELO LIVROS 

Ao participar do SciELO Livros, as editoras usufruirão dos seguintes serviços e 

vantagens: 

 Presença nos principais índices e serviços internacionais de localização e 

distribuição de livros eletrônicos. Ou seja, as editoras participantes do SciELO 

Livros terão visibilidade nacional e internacional; 

 Publicação nos formatos HTML, PDF e 

ePUB, que permitirá que os livros SciELO 

sejam legíveis em todos os meios de 

leitura existentes: leitores de livros 

eletrônicos, computadores, tablets e 

telefones celulares.  

 Contratos de indexação, distribuição e 

venda de livros com os principais 

sistemas, empresas e serviços 

internacionais; 

 Sistema de acompanhamento do desempenho das editoras e seus livros, 

segundo estatísticas de acesso, downloads, vendas e citações; 

 Operação de um portal SciELO específico de cada editora que complementa o 

portal institucional; 

 Controle de qualidade e de desempenho orientados para o aperfeiçoamento 

das editoras, suas políticas e procedimentos editoriais. 

Por último, a participação no SciELO, exceto pelo controle de qualidade e pela 

equidade no tratamento das vendas, não representa nenhuma interferência, restrição 

ou exclusividade nas políticas, procedimentos, práticas, projetos, contratos e 

atividades das editoras.  
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