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Primeiros tópicos



Sobre OJS

O Open Journal System é um sistema de gerenciamento de
periódicos.

Abrange todos os aspectos da publicação de periódicos on-line,
desde a criação do site até as tarefas operacionais, como o
processo de envio do autor, revisão por pares, edição, publicação,
arquivamento e indexação do periódico (PKP, [2018]).



Interface do leitor



Interface editorial barra de
navegação superior

periódico que está trabalhando

pode alterar
o idioma

visualizar perfil ou
sair do sistema

painel esquerdo
do menu

barra de metadados

painel principal
submenus do painel principal 

painel
direito



Papéis no OJS



Papéis no OJS

Fontes: Adaptado de Designed by studiogstock / Freepik e IBICT, 2018a, 2018b.

Administrador 
do portal

Responsável técnico por gerenciar 
o portal, a instalação do OJS, 

atualizações de versão, 
configurações do portal, correções 
de erros, entre outras atividades.

Gerente da 
revista

Configura a revista, gerencia as 
contas dos usuários e designa as 

funções editoriais aos 
cadastrados na revista. Pode ser 

também editor e ter qualquer 
outro papel no sistema. Não é 
obrigatório que seja também 

editor-chefe, pois é uma função 
interna ao sistema.

Editor/Editor 
de seção

Gerencia a avaliação e edição das 
submissões em todas as etapas do 

fluxo de trabalho editorial.
Configura as edições.

Editor de texto

Papel desempenhado pelo revisor 
gramatical, tradutor(es), 

bibliotecário(s) e outros que 
revisam conteúdo.



Papéis no OJS

Autor

É o usuário mais importante da 
revista, pois é quem fornece 

conteúdo. Atua somente no fluxo 
editorial de sua própria submissão.

Editor de 
layout

(Diagramador)

Verifica as composições finais 
para correção de erros 

tipográficos e de formatação. 
Transforma o original revisado 

pelos editores de texto em 
composições finais nos diversos 
formatos, tais como XML, HTML e 

PDF.

Leitor

Acessa o conteúdo publicado e 
dele depende a citação dos 

artigos, as métricas e avaliações 
como o fator de impacto, índice 

h, etc. Pode acessar os 
conteúdos sem se cadastrar.

Avaliador

Avalia o conteúdo da submissão 
que lhe foi designada pelo editor. 
Em seguida, encaminha ao editor, 
via sistema, a avaliação, com suas 

recomendações.

Fontes: Adaptado de Designed by studiogstock / Freepik e IBICT, 2018a, 2018b.



Designar papéis



Algumas novidades...

• Criação de discussões em cada etapa;

• Não há necessidade de mudar de papel. A barra lateral
esquerda apresentará as configurações de todos os papéis a
que você possui acesso;

• Na submissão é possível inserir número ilimitado de arquivos
principais (tabelas, imagens, etc.);

• Possibilidade de criar novos papéis;

• Melhor adaptação às telas de diversos dispositivos, como
smartphones.



Adaptação aos smartphones

Para destacar a
importância desse item e
da migração para o OJS3
veja o relatório da
ferramenta Google Search
com dados de uma das
revistas da UDESC e os
problemas relatados
quando acessada no OJS 2.



Visualização em dispositivos móveis

OJS 2 OJS 3



Submissão de manuscritos

fase do artigo
no fluxo editorial

novas
submissões

artigos não
publicados

artigos
publicados



1 Início 2 Transferência 
do manuscrito

3 Inclusão de 
metadados

4 Transferência 
de documentos 
suplementares

5 Confirmação

Os cinco passos da submissão

Os autores podem acompanhar o fluxo editorial de sua submissão

Nomes dos autores

Nomes dos autores

Título do artigo

Título do artigo



Recebimento de submissões



Após receber uma nova submissão é necessário designar um “editor” ou
“editor de seção”.

designar
editor

escrever mensagem 
ou escolher entre as 

opções salvas



O “editor” ou “editor de seção” designado deve verificar se a submissão
atende a todos os critérios de submissão. Se não atender, o artigo deve ser
rejeitado. Se atender, deve-se proceder com a avaliação pelos pares,
selecionando os avaliadores para aquele artigo.



Nesta etapa, serão 
selecionados os 

avaliadores adequados 
para o manuscrito.

Condução da avaliação por pares



inserir termo de busca 
(nome do avaliador ou 

área de pesquisa)

pode adicionar filtros

Nome da avaliadora

Nome do avaliador

Nome da avaliadora

pode clicar aqui 
para ler a biografia 

do avaliador

clicar para 
designar 
avaliador

pode selecionar um 
dos avaliadores da 

lista, criar novo 
usuário ou tornar 

outro usuário 
avaliador



Após designar o
avaliador, virá a tela
com o e-mail para
avisá-lo da nova tarefa
e outras opções,
conforme imagem ao
lado.



O avaliador aparecerá na lista de
avaliadores da submissão.

Nome da avaliadora



Nome da avaliadora

Decisão editorial



pode inserir 
arquivos para 

enviar ao autor

Neste caso, 
devolve-se o 

documento ao 
autor para que 
ele envie uma 
nova versão 

com as 
correções  

solicitadas, que 
pode passar 

por uma nova 
rodada de 

avaliação (IBICT, 
2018b).

pode selecionar quais 
arquivos disponível 

enviar ao autor

Solicitar
modificações



pode inserir 
arquivos para 

enviar ao autor

Neste caso, 
comunica-se o 
autor de que o 
artigo não será 
publicado e a 
submissão vai 
para o arquivo 
(IBICT, 2018b).

Rejeitar 
submissão

pode selecionar quais 
arquivos disponível 

enviar ao autor



pode inserir 
arquivos para 

enviar ao autor

Neste caso, 
comunica-se o 

autor e o 
documento 

segue para a 
edição de texto 
diagramação e 

produção 
(IBICT, 2018b).

Aceitar 
submissão

pode selecionar quais 
arquivos disponível 

enviar ao autor
pode selecionar da 

biblioteca da revista as 
orientações gerais



pode inserir 
arquivos para 

editoração

selecionar os 
editores de 

texto

Editoração

pode adicionar 
comentários e 
orientações



inserção de 
arquivos

selecionar os 
editores de 

layout

Diagramação

pode adicionar 
comentários e 
orientações



“A parte final do 
fluxo de editoração 

compreende a 
validação do texto 

no seu formato final 
de diagramação, 

denominado ‘leitura 
de prova’” (IBICT, 

2018b, p. 97).

selecionar os idiomas, no 
caso de inserir os 

metadados em mais de 
um idioma

Antes de publicar, é 
necessário editar 

todos os 
metadados.



inserir em pdf a 
versão para leitura 
de prova do autor 

e do leitor de 
provas



Configuração de edição



A inclusão de edição é feita por um
usuário com perfil de “editor”.



Depois que o artigo passou por todo o fluxo editorial, na etapa de editoração,
é possível agendar em qual edição ele deverá ser publicado.

o agendamento só será 
possível depois de definir 

a edição de publicação 
nos metadados
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