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SISTEMA ELETRÔNICO DE EDITORAÇÃO DE 
REVISTAS: SEER-OJS 3.0 

• Esta é a atualização de software mais abrangente, uma vez que passou de OJS 1.0 a 2.0desde 2005. 
Ele incorpora uma década de feedback dos nossos usuários no fórum da comunidade , por meio 
de testes de usabilidade , e através de milhares de conversas, solicitações de recursos e votos 
críticas . 
 

• A OJS/PKP atingiu o marco de ter 10.000 jornais ativamente usando OJS como a sua plataforma de 
publicação, acredita-se que esta nova versão irá melhorar significativamente a sua produtividade e 
facilidade de uso, e fornecer uma base moderna para a inovação na publicação on-line. 

 
• O software gerencia todo o processo editorial das publicações periódicas, utiliza o protocolo de 

dados OAI e tem como principal indexador o Public Knowledge Project (PKP), também desenvolvido 
pela Universidade British Columbia.  
 

• O SEER automatiza praticamente todo o processo editorial de um periódico científico, sendo uma 
alternativa ao processo tradicional de publicação de periódicos, buscando facilitar e agilizar a troca 
de informações entre autores, revisores, editores e o processo de revisão dos pares.  
 

• Deste modo, o SEER compreende e abrange o processo editorial, o gerenciamento da revista, o 
gerenciamento do pessoal, além de opções de busca (simples e avançada com operadores 
booleanos, diversos campos e limites), recuperação do resumo e do texto completo em PDF, HTML 
ou TXT, além de informar os leitores sobre as atualizações e novas edições da revista.  
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http://forum.pkp.sfu.ca/
https://pkp.sfu.ca/2016/08/01/making-ojs-3-awesome-with-usability-testing/
https://pkp.sfu.ca/ojs/ojs-usage/ojs-stats/


1 – Faça seu cadastro como Autor ou caso já possua cadastro, clique em 
Acesso para iniciar a Submissão do seu trabalho; 
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Cadastro 
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Tela de Login 
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2 – Para acessar seu perfil, clique no seu login na parte superior 
da tela; 
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3 – Abrirá seu painel de atividades. Observe no canto superior ícones com 
atalhos para o Portal de Periódicos, o site da Revista e seu perfil. 

4 – Para fazer a Submissão do seu trabalho clique no botão “Nova Submissão” 
no canto esquerdo da tela; 
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5 – Abrirá uma tela com as normas da revista e condições para Submissão; Lembre-se 
de marcar os itens obrigatórios, os quais possuem um asterisco (*); 
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6 – Escolha a seção e confirme todos os requisitos para envio do Manuscrito; 
Caso haja algum comentários para o Editor, informe. 
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7 – Selecione o item “Texto do artigo”;  
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8 – No passo 2 você edita o nome do arquivo para garantir o 
sigilo da revista ao atribuir o texto para os avaliadores; 

13 



9 – No passo 3 clique em Concluir; 
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10 – O arquivo aparecerá em “Arquivos da Submissão”; Salve e continue. 
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11 – Em “Inclusão de Metadados” todas as informações acerca dos autores e 
do trabalho deverão ser incluídas; 
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Aqui o autor deve 
incluir os dados dos 
demais autores do 
trabalho. 



12 – Insira o título nos três idiomas solicitados; o ícone co o 
símbolo do Planeta Terra ficará verde após a inserção do título 

nos idiomas selecionados. 
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13 – O resumo também deverá constar em outros idiomas; o ícone co o 
símbolo do Planeta Terra ficará verde após a inserção do título nos idiomas 

selecionados. 
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14 – Para incluir demais autores do trabalho, clique em “Incluir contribuidor”; 
Não esqueça de atribuir o papel de cada; Salve ao final. 
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15 – Caso queira editar as informações de cada autor clique na 
seta; Ao final, “Salvar e Continuar”.  
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Clique na seta para 
abrir as opções de 
cada contribuidor. 



16 – No quarto passo o sistema irá confirmar se seu arquivo está 
pronto para ser enviado; 

21 



17 – Se estiver tudo correto, clique em OK. 
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18 – Submissão completa! 
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19 – Ao retornar para o painel, sua submissão aparecerá em 
“Submissões de Minha Autoria”; 
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Neste link você acompanha em que etapa 
do processo editorial se encontra seu 
trabalho na revista; São elas: Submissão, 
Avaliação, Edição de leiaute (caso seja 
aceito) e Produção. 



Portal de Periódicos da UFT 
 

Dúvidas ou sugestões: 

Ma. Poliana Macedo de Sousa 

revista@uft.edu.br 

(63) 3232.8124 

25 

mailto:revista@uft.edu.br

