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Garvey (1979) ressalta que a comunicação 
científica é um conjunto de processos 
intermeado pela comunicação, uma 
pesquisa nasce e termina em comunicação. 
Assim, para o referido autor, tem-se na 
disseminação dos resultados o objetivo 
final da pesquisa. Segundo o modelo 
de comunicação científica proposto por 
Garvey e Griffith (1979) a disseminação da 
informação é feita principalmente por meio 
dos periódicos científicos.
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Função
Canal de publicação de informação científica mais utilizado.
Outros canais: livros ou anais de eventos.
A estrutura formal para disseminação dos resultados de pesquisa.

História
Primeiro periódico científico: Journal des Savants (1665).
Segundo periódico científico: Philosophical Transactions of the Royal Society. 

Mudanças
Alteração do suporte: do impresso para o digital.
Primeiro periódico em suporte digital (fita magnética): Chemical Titles (1961)
Movimento de acesso livre.

O que não mudou?
Comunicação pelos pares.
Busca pela visibilidade.

científicosperiódicos
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Classificação dos suportes digitais
Conteúdo disponível via Web (apenas arquivos finais). 
Sistema de editoração eletrônico. 

Vantagens do formato ditial
a) maior abrangência, potencialmente mundial.
b) redução dos custos de produção e disseminação.
c) possibilidade de apresentar a informação em vários formatos.
d) integração com portais de buscas, entre outros. 

SEER/OJS
SEER é o Sistema Eletrônico de Editoração de Revistas.
Tradução feita pelo Ibict do software Open Journal System (OJS).
Desenvolvido e mantido pelo Public Knowledge Project (PKP).
É a principal ferramentas de publicação eletrônica.
Recomendado pela CAPES.
Permite uma melhoria na avaliação da qualidade dos periódicos.
Maior rapidez no fluxo das informações. 
Permite que a disseminação, divulgação e preservação dos conteúdos das revistas. 

ASSISTA AO VÍDEO

file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D17PUqAW2HjxOc7MGd5kQ2NgcbRCK7VJqi
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Etapas
1. Revisão cega aos pares
2. Decisão Editorial

• Aceitar
• Recusar 

3. Edição 
• Edição do Texto
• Leitura de Provas

4. Agendar para uma nova edição da revista. 

Dependendo de como a revista é organizada, o Processo 
Editorial pode ser conduzido por um único Editor ou por 
uma equipe de Editores, Editores de Seção, Editores de 
Texto e Leitores de Prova.

editorialprocesso
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fluxograma
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criar usuário Clique na aba CADASTRO 
e escolha em qual revista 
do Portal de Periódicos
deseja se cadastrar
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Caso você queira se
cadastrar em mais 
de uma revista do 
portal de periódicos 
da Unochapecó, basta 
fazer o cadastro em 
uma e depois importar 
os seus dados para a 
outra revista [ 2 ].

Clique na revista 
que você deseja se 
cadastrar [ 1 ]. 

1

2
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Escolha um dos três perfis iniciais que você deseja 
se cadastrar: leitor, autor, avaliador [ 3 ].

3

Não é possível se cadastrar como editor. Para você assumir 
a função de editor é necessário que o editor-gerente faça 
essa atribuição depois que o usuário já estiver cadastrado na 
plataforma em uma das três opções iniciais.
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criar edição
Com o seu cadastro vinculado ao 
perfil de editor, acesse o sistema 
com o seu usuário e senha [ 4 ]. 

4

Ao efetuar o login você será 
direcionado à PÁGINA DO USUÁRIO. 
Caso não esteja nessa página, clique 
na aba PÁGINA DO USUÁRIO [ 5 ]. 
Em seguida acesse o link EDITOR [ 6 ].

5

6
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Na parte inferior da página do EDITOR, 
clique em INCLUIR EDIÇÃO [ 7 ]. 

7

Preencha os campos, levando em consideração 
as informações das edições anteriores para 
padronização da revista. [ 8 ]. 

8

Confira os 
campos
selecionados.

Verifique as 
informações da 
edição anterior.

Opte por edições futuras 
para uma nova edição

inclua mês inicial/final da 
edição, se preferir. Ex.: jan./jul.



sumário

Ainda na página de inserção do dados da revista, há a opção de incluir uma capa 
personalizada. Marque essa opção [ 9 ] e clique em ESCOLHER ARQUIVO [ 10 ]. 
Após localizar a imagem da capa, clique no botão SALVAR [ 11 ]. 

7

9
10

11
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SUBMISSÃO
Acesse o sistema com seu login 
e senha. [ 12 ]. 

12

de artigo

Ao efetuar o login você será 
direcionado à PÁGINA DO USUÁRIO. 
Caso não esteja nessa página, clique 
na aba PÁGINA DO USUÁRIO [ 13 ]. 
Em seguida acesse o link AUTOR [ 14 ].

13
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Na parte inferior da página do AUTOR, selecione a opção CLIQUE AQUI para iniciar os cinco 
passos do processo de submissão [ 15 ]. 

15

Os cinco passos do processo de submissão são: 
1. Início;
2. Transferência do manuscrito;
3. Inclusão de metadados;
4. Transferência de documentos suplementares;
5. Confirmação.

VÍDEO DE SUBMISSÃO

file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D1u-CahdQfzT_Rx_CsVESXYv2dnNDwuB20
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Após concluir os cinco passos da submissão, o seu artigo estará disponível para que os 
editores iniciem o processo editorial. Você pode acompanhar esse processo na página do
AUTOR, na seção de SUBMISSÕES ATIVAS [ 16 ]. 

16

O autor deve aguardar a designação do editor sobre as etapas de aprovação, alteração ou 
reprovação do artigo.
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DESIGNAÇÃO do editor

As novas submissões ficam 
armazenadas no perfil do editor 
como itens NÃO DESIGNADOS. 
Clique sobre o link para acessar 
a página dos artigos [ 17 ]. 

Clique sobre o artigo ao qual deseja 
fazer a designação de um AVALIADOR 
ou de um EDITOR DE SEÇÃO [ 18 ]. 

17

18
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Após clicar no título do artigo a ser designado você será direcionado à SINOPSE de publicação. 
Siga as seguintes etapas:
1. Designar um editor, editor de seção ou incluir-se como editor [ 19 ]. 
2. O editor responsável seleciona os avaliadores, clicando na aba AVALIAÇÃO [ 20 ]. 

16

O autor deve aguardar a designação do editor sobre as etapas de aprovação, alteração ou 
reprovação do artigo.

19

20
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xxxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

DESIGNAÇÃO do avaliador

O editor indicado como responsável pelo processo editorial do artigo deverá selecionar os 
pareceristas (geralmente dois) cadastrados no banco de avaliadores da revista.
Para isso, o editor deverá acessar a aba AVALIAÇÃO do artigo em questão e clicar em 
SELECIONAR AVALIADOR [ 21 ] para iniciar a primeira rodada de avaliação.

21

É fundamental que o editor confira se o 
arquivo está formatado dentro das normas 
de submissão e se a versão não apresenta 
o nome e/ou informações dos autores, para 
garantir uma avaliação cega segura.
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Na página de seleção de avaliador selecione o avaliador de acordo com a área de 
interesse, clicando em DESIGNAR [ 22 ]. Faça isso para quantos avaliadores estiver 
determinado na política editorial da revista (geralmente são dois). 

22

Verifique se área de interesse do avaliador está 
preenchida. Caso não esteja, o editor-gerente 
deverá solicitar ao avalidor para incluir essa 
informação, pois ela auxilia muito no momento 
de designar o artigo para o avaliador.

VÍDEO DE DESIGNAÇÃO DE AVALIADOR

file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D1xNTNsiJAP7dXxOxVEFt5OV871QM-HwhD
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AVALIAÇÃO do artigo

A etapa agora é papel do AVALIADOR que já está cadastrado na plataforma. Ao receber o e-mail 
do editor solicitando o interesse em avaliar o artigo, o avaliador deverá acessar a plataforma da 
revista [ 23 ] e entrar no seu perfil de AVALIADOR ou clicar no link da URL da submissão [ 24 ].

21

23

24

O texto de e-mail a ser enviado ao avaliador é 
um padrão definido pelo editor-gerente e que 
pode ser editado pelo editor no momento do 
envio da mensagem ao avaliador.
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Ao abrir a página da submissão o avaliador pode optar se aceita ou 
não fazer a avaliação do artigo, clicando em uma das duas opções 
de resposta: DISPONÍVEL PARA AVALIAÇÃO ou INDISPONÍVEL PARA 
AVALIAÇÃO [ 25 ], sendo possível enviar um e-mail informando o 
editor da sua decisão.

xxxxxxxxxxxx

25
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Após o aceite, o avalidor terá acesso ao FORMULÁRIO 
DE AVALIAÇÃO [ 26 ]. Após preenchimento do formulário 
o avaliador poderá enviar um arquivo ao autor com 
suas considerações e determinar o resultado da sua 
avaliação nas opções de RECOMENDAÇÃO [ 27 ].

26
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FORMULÁRIO de avaliação

Para criar um formulário de avaliação é necessário estar logado como editor-gerente. Na área 
de admistração do editor-gerente, selecione a ferramenta FORMULÁRIOS DE AVALIAÇÃO [ 28 ].
Ao ser direcionado à página de formulários, clique em CRIAR NOVO FORMULÁRIO [ 29 ].

O texto de e-mail a ser enviado ao avaliador é 
um padrão definido pelo editor-gerente e que 
pode ser editado pelo editor no momento do 
envio da mensagem ao avaliador.

28

29

Você também pode editar um formulário já existente ou 
criar novos formulários.
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No campo inicial de criação de formulário, basta incluir o título e, se preferir, uma breve 
descrição, em seguida, clique em SALVAR [ 30 ]. Você retornará à página anterior, mas agora com 
a opção de EDITAR O FORMULÁRIO [ 31 ] onde você poderá CRIAR NOVOS CAMPOS [ 32 ] com as 
perguntas do formulário.

32

30

31

VÍDEO DE EDIÇÃO DE FORMULÁRIO

Após ser criado, o formulário 
deve ser ativado e atribuído 
ao avaliador na página de 
avaliação do artigo.

file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D1ZG4XF1WU_K6jIVR5b1IurwAE3m3jx5el
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DECISÃO editorial

A decisão editorial é tomada pelo editor associado ao 
artigo submetido. As possibilidades de opções para decisão 
editorial em função dos comentários dos avaliadores são: 
rejeitar; solicitar modificações; submeter a nova rodada; 
aceitar. Para isso o editor deve acessar o artigo e, na opção 
DECISÃO EDITORIAL [ 32 ], selecionar uma das opções.

32 VÍDEO REJEITAR

VÍDEO NOVA RODADA

VÍDEO REQUER REVISÃO

file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D1rX0OrbhWSvArhfuOdmQaQhsKis0xKUJH
file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D1R_FM-7lJLeVCKj178gBh6uGRey_Zktam
file:https://drive.google.com/open%3Fid%3D1UkwewT1mas8trLAkXZ2arJuUAPBtrODX
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EDIÇÃO revisão e layout

Após a decisão editorial de 
aceitação da submissão, o artigo 
fica disponível para a etapa de 
EDIÇÃO, que compreende a REVISÃO 
[ 33 ] do texto (revisão gramatical, 
ortográfica, metodológica, 
adequações de linguagem técnica 
etc.) e LAYOUT [ 34 ] (formatação 
visual com base em um projeto 
gráfico pré-definido, diagramação, 
criação de capa,  adequação de 
imagens etc.). Nesta etapa também 
é possível AGENDAR o artigo em 
uma edição futura ou incluir em 
uma edição já existente [ 35 ].

33

34

35
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PUBLICAÇÃO
Com o perfil de editor, acesse a página EM EDIÇÃO e selecione o arquivo que deseja publicar. 
No campo AGENDAMENTO selecione a edição em que deseja vincular o arquivo [ 36 ]. No campo 
LAYOUT, selecione a opção COMPOSIÇÃO FINAL e selecione o arquivo PDF da versão diagramada e 
clique em TRANSFERIR [ 37 ].

32

Após finalizar a etapa de EDIÇÃO, 
o artigo estará disponível para ser 
publicado. Seguir todos os passos 
agiliza e qualifica o processo de 
publicação, pois todos os dados já 
estarão armazenados no sistema.

37

36
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DOI
O Digital Object Identifier (DOI), ou Identificador Digital 
de Objetos, é um identificador digital de objetos e é 
atribuído a determinado conteúdo por um editor ou 
instituição responsável. Uma vez atribuído, não se 
remove ou se altera o nome DOI, mas pode-se apenas 
alterar as informações vinculadas a este nome DOI, 
seus metadados, redepositando essas informações. 

Documentos em formatos diferentes devem 
compartilhar o mesmo DOI, sendo que artigos, livros 
ou outros documentos devem assinalar o mesmo DOI, 
independentemente do suporte impresso ou digital. 

Entre os elementos descritivos estão a localização, 
dados de propriedade intelectual, assim como 
relacionamentos com outros objetos, a partir dos quais 
uma séria de serviços podem ser implementados.

o que é?
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DOI
Os nomes DOI podem ser registrados em 
diferentes agências, as quais se dispõem a 
gerenciar esses identificadores e ofertarem 
serviços. Assim, as agências de registro que 
fazem parte do sistema DOI são responsáreis 
pela inserção e armazenamento dos 
metadados depositados.

A agência que registra os nomes DOI de 
artigos técnicos e científicos, além de 
capítulos de livros, anais de conferências, 
normas, teses e dissertações, é a CROSSREF.

A CROSSREF possibilita ligar referências 
digitais. Não mantém textos completos, 
apenas as referências, com destaque para a 
questão de autoria e localização. 

agência de registro
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DOI

A fim de apoiar a produção científica 
brasileira, fomentando a sua 
internacionalização, no final de 2014, a 
Abec, a CrossRef e o Ibict estabeleceram 
um acordo para facilitar a obtenção e o 
depósito de nomes DOI, visto que o nome 
DOI é um identificador internacionalmente 
aceito e que grandes editores vinculam 
suas publicações a ele.

Igualmente busca-se apoiar os editores 
e autores brasileiros a se adequarem às 
determinações do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico 
(CNPq), que utiliza o sistema DOI na 
plataforma Lattes. 

acordo ABEC
           CROSSREF
           IBICT

A Abec é responsável pelo pagamento 
da anuidade de afiliação ao CrossRef em 
nome de todas as instituições brasileiras 
que optarem pela representação, desde 
que classificadas como instituições ou 
associações não comerciais e sem fins 
lucrativos. O Ibict, por sua vez, assume o 
papel de suporte técnico ofertando ajuda e 
desenvolvendo materiais de apoio. 

O acordo proporciona economia aos 
editores, pois não precisam mais pagar 
a anuidade à CrossRef, e o processo 
de pagamento dos DOI depositados é 
facilitado, podendo pagar em moeda 
nacional diretamente à Abec.
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DOI
Para requerer o DOI é necessário:
• Conhecer a estrutura do nome DOI, visto que o CrossRef fornece o prefixo, sendo 

que o resto do nome DOI é atribuído pelo editor;
• Tornar-se membro do DOI ou ser representado pelo convênio ABEC/Ibict/CrossRef 

para requerer o prefixo DOI.

O nome é formado por duas partes: um prefixo e um sufixo, separados por 
uma barra, em que o prefixo indica o membro CrossRef (no caso do exemplo a 
Universidade de São Paulo – USP) e o sufixo particulariza o objeto a ser identificado 
(revista InCID, volume 5, número 2, artigos das páginas 34 a 50). 

prefixo

Veja como solicitar em: http://wiki.ibict.br/index.php/DOI 

http://wiki.ibict.br/index.php/DOI 
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DOI
Após obter um prefixo DOI junto à CrossRef, 
para gerar nomes DOI associados aos artigos 
da revista e depositar seus metadados é 
preciso ativar o plugin de identificação 
pública “DOI”, que realizará a atribuição de 
nomes DOI na revista.

habilitar plugin automático OJS

Para ativar e confgurar estes plugins acesse 
como Editor Gerente:
1 - Acessar a página de Administração;
2 - Acessar “Administração de Plugins”;
3 - Acessar e ativar “Plugins de Importação/
Exportação > Exportação CrossRef em XML”;
4 - Acessar e ativar a opção de “Plugins de 
identificação pública > DOI.
5 - Preencher os campos de configurações.
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DOI
Novamente em “Administração de Plugins”, acesse “Plugins de importação/exportação” 
[38] > “Exportação Crossref em XML” > “configurações” [39] e informe o nome da Editora e o 
contato que firmou o acordo com a ABEC/CrossRef. Da mesma forma, cadastre os dados de 
acesso que a representante da agência de registro (ABEC) enviou após a consolidação do 
contrato de representação.

configuração dados acesso OJS

38

39
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DOI
Para que os nomes DOI sejam válidos 
é preciso o depósito dos metadados 
a eles associados junto a agência de 
registro. Para isso retorne na tela de 
Plugins de Exportação/Importação e 
clique em IMPORTAR/EXPORTAR DADOS 
[40]. Depois acesse o link abaixo de 
EXPORTAR DADOS [41]. 

depósito de metadados OJS

40
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Por fim, clique no link dos arquivos ainda 
não exportados (status non) [42] e selecione 
aqueles artigos e edições que deseja exportar 
para registrar o número do DOI com base nos 
metadados informados automaticamente. 

40
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