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A História dos Periódicos da OUP

Cerca de 70% dos nossos periódicos pertencem as sociedades acadêmicas
• Esses periódicos pertencem as sociedades acadêmicas, não a OUP
• Todos eles são organizações sem fins lucrativos

• Usam-se as rendas para o desenvolvimento de eruditos; 
pesquisa e desenvolvimento; e apoio para o campo da pesquisa

• Muito menos lucrativo que os títulos que pertencem as editoras

Objetivos da Oxford University Press:
• Recuperar periódicos das editoras comerciais porque

• Os valores do mercado tem aumentado tremendamente
• Os investimentos das bibliotecas estão indo as acionistas; 

deixando do ambiente acadêmico
• Impedir que os periódicos auto-publicados tornam-se comercial

• Não aumentamos os preços quando adquirimos—Monist e Arbitration 
Yearbook



A História dos Periódicos da OUP

• Cada periódico a que a Oxford dá um lance é aprovado por nossos 
delegados, que intencionalmente não veem aos elementos financeiros 

• Não fazemos um lance para cada periódico que aconteça em nosso 
caminho—a qualidade é essencial

• A Oxford reinveste dinheiro em pessoas para assegurar que a qualidade 
permanece a característica mais importante

• A qualidade aumenta apesar da adição de mais de 100 periódicos na 
última década

• Esses periódicos estão mudando editoras —se a OUP ou a uma casa 
comercial. Aonde acabam eles por o vontade do mercado?

• Ninguém renda gerada pelos periódicos publicados pela OUP deixa do 
âmbito acadêmico



Oxford Journals & CAPES 
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• Oxford e CAPES têm parceria desde 2009
• 165 instituições membros
• Estes membros possuem acesso a 260 periódicos 

Oxford pra 2015
• Acesso ilimitado a conteúdo a partir de 1996
• Funcionalidades online alinhadas com HighWire Press
• Diferencial de alta qualidade
• Download em PDF ou veja em HTML

SR1
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Seger, Rebecca; 3/4/2014



Fator de Impacto

Oxford Journals

Conteúdo de Alta Qualidade
De acordo com ISI Journal Citation Reports de 2013, mais de ¼ dos títulos
estão entre os top 10% e ¾ estão nos top 50% em suas categorias.
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SR6 I think one of the most important points is tha "what this slide doesn't show is this quality is improving every single year, and that's because we
are adding the highest quality journals to our collection" can you work that in? 
Seger, Rebecca; 3/4/2014



A Coleção da Oxford Journals
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Benefícios
• Acesso via IP ou, remotamente, via Athens e Shibboleth.
• Busca integrada via PubMed e Google Scholar.
• Alertas gratuitos mantêm usuários informados sobre novidades em

pesquisas.
• Referências para download em múltiplos formatos incluindo

EndNote, Zotero, ProCite, BibTex e RefWorks.
• Citações livres de  taxas para quaisquer periódicos hospedados

pela HighWire Press.
• Estatísticas de uso padrão COUNTER 4.
• Acordos de preservação do conteúdo com CLOCKSS, LOCKSS e 

Portico.
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Ferramentas de 
mídias sociais
permitem
compartilhamento
com 
pesquisadores e 
colegas

Navegação
intuitiva
garante
pesquisa
rápida e 
fácil



A Coleção da Oxford Journals
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Links para 
CrossRef, 
GoogleScholar, 
PubMed  

Links para 
artigos
similares
indicam
caminhos para  
pesquisa futura
— acelerando o  
estudo



Oxford Journals 
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A tela mostra os
tipos de  
conteúdos —
acesso direto à 
informação
necessária

Usuários
podem habilitar
seus aparelhos
móveis para 
acesso offsite 

Aprimorado para uso em dispositivos móveis



Plataforma Year Full text 
downloads

Artigos
online

Total de    
periódicos

Downloads 
para cada
periódico

Fonte

Elsevier 
ScienceDirect

2012 700,000,000 11,000,000 2,500 280,000 [1]

Wiley Online 
Library

2012 247,600,000 4,000,000 1,500 165,066 [2]

JSTOR 2012 73,503,021 8,198,859 1,695 43,364 [3]

Oxford Journals 2012 93,641,874 292 32,069 [4]

Oxford Journals 2013 100,976,456 1,474,036 314 32,158 [4]

Utilização média
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Região 2009 2010 2011 2012 2013
YTD 
2014

Aumento
Total

China 149 176 277 257 305 904 507%

América Latina 200 217 291 307 404 502 151%

Índia & Sul da Ásia 307 492 611 479 453 596 94%

Sudeste Asiático 49 71 80 106 113 92 88%

América do Norte 835 946 1,005 1,087 1,301 1,179 41%

Taiwan 37 90 44 70 51 44 19%

África 101 83 88 98 103 120 19%

Europa 2,094 1,868 2,077 2,367 2,728 2,360 13%

Japão 240 197 229 285 330 266 11%

ANZ 84 106 92 94 146 91 8%

Coréia 111 141 112 114 116 106 -5%

Médio Oriente 346 198 303 187 152 102 -71%

Total Geral 4,553 4,585 5,209 5,451 6,202 6,362 40%

Alcance Global de Oxford University Press
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Oxford Language Editing (OLE)
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• Um motivo da CAPES: aumentar a produção científica
do Brazil

• OLE é um serviço disponível para os membros da 
CAPES para aumentar a probabilidade de publicação 
em periódicos com maior fator de impacto

• Edição de trabalhos científicos escritos em inglês
• Melhorar a legibilidade
• Corregir gramática e outros erros na escrita
• O conteúdo específico de cada tópico está claramente 

expresso

SR12
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Librarian Resource Center de periódicos
(Centro de Recursos para Bibliotecários)
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• Pôsteres & brochuras
• Templates de emails enviados aos usuários
• Uso do logo da instituição na plataforma
• Uso de serviços eletrônicos oferecidos na plataforma como alertas, gravação

de buscas etc.
• Banners
• Recursos de Treinamento, incluindo: Librarian’s Handbook, training demos, 

user guides e mais
• Vamos continuar atualizando o LRC em Português em 2015

Ferramentas que ajudam a promover o uso do 
conteúdo:

www.oxfordjournals.org/en/librarians/

SR8
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SR8 Do you want to add a bullet that says we would also like to offer training via webex for any librarians and online training around Brazil if 
interested?
Seger, Rebecca; 3/4/2014
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• Oxford e CAPES têm
parceria desde 2009

• 165 instituições membros
• 2a mais utilizado recurso

da OUP no Brasil em
outubro

A Fonte Definitiva para Bolsas de Música



Grove Music Online & CAPES 
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• Mais de 6.000 contribuidores internacionais e cobertura 
internacional de músicas e músicos

• Mais de 50.000 artigos assinados e 30.000 biografias
• Links para sons e novos links de multimídia agora estão 

disponíveis para artigos selecionados
• Mais de 500 exemplos de músicas para o Sibelius abrangem 

estilos e pessoas de habanera a Handel
• Oferece texto integral do The Encyclopedia of Popular 

Music (2006), The Oxford Companion to Music (2011) e 
do the Oxford Dictionary of Music, 2ª Edição (revisado 
em 2006)

Grove Music Online é a fonte online líder para pesquisa 
sobre música. 

SR10
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Grove Music Online & CAPES 
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Grove Music Online é a fonte online líder para pesquisa 
sobre música. 

• Guia multimídia fornece acesso 
rápido e fácil a todas as imagens 
incorporadas em um artigo

• Pesquise apenas no artigo, 
permitindo acesso fácil às 
informações exatas de que você 
precisa

• Accessa exemplos de música 
livremente via Sibelius, e por 
assinatura a Alexander Street 
Press

SR11
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Agrademos pela atenção!

Para mais informação, entre em
contato com Greg Goss: 

Greg.Goss@oup.com

www.oxfordjournals.org
www.oxfordmusiconline.com


